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เปิดเร่ือง
อังกฤษรื้ออิฐหินเปดทางให

ยอนไปดูอดีตอันตระการของชมพูทวีป

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเมื่อ ๒๕๙๗ ปมาแลว (พ.ศ.๒๕๕๒ 
+ พุทธกิจ ๔๕ พรรษา) ในชมพูทวีป คือดินแดนท่ีเปนประเทศ
อินเดีย รวมท้ังบังคลาเทศ จนถึงปากีสถาน และอัฟกานิสถานใน
ปจจุบัน แลวไดรุงเรืองและเจริญแพรหลายออกไปในนานา
ประเทศท่ัวทวีปเอเชีย จนมาบัดน้ี กําลังแผขยายไกลออกไปในซีก
โลกทางตะวันตก
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แตในชมพูทวีปเอง เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบมา
ไดประมาณ ๑,๗๐๐ ป คร้ันถึงชวง พ.ศ.๑๗๔๑–๑๗๕๐ (ค.ศ.
1198-1207) กองทัพมุสลิมเตอรกไดบุกเขามาทางตะวันตกเฉียง
เหนือ หลังจากทําสงครามชนะมาตามลําดับ ก็ไดรุกรบเขามาแถบ
แควนพิหารและเบงกอล แลวฆาฟนผูคนท่ีไมยอมเปลี่ยนศาสนา
สังหารพระภิกษุสงฆ เผาวัด ทําลายสถานท่ีสําคัญ เชน มหา
วิทยาลัยพุทธศาสนาทุกแหง และกวาดขนเอาทรัพยสินไปหมดสิ้น
ทําใหพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป โดยถือวาการเกิด
ข้ึนของรัฐสุลตานแหงเดลีใน พ.ศ.๑๗๔๙ เปนจุดกําหนด และเร่ือง
ราวของพระพุทธศาสนา ท่ีเจริญรุงเรืองในอินเดียมา ๑๗ ศตวรรษ
คร่ึง ก็ถึงกาลอวสานแตบัดน้ัน

เมื่อเวลาผานมา เร่ืองราวเก่ียวกับพระพุทธศาสนาก็เลือน
หายไปจากความทรงจําของชาวชมพูทวีป และซากปูชนียสถาน
โบราณวัตถุท้ังหลายท่ีมากมายท่ัวทวีป ก็ถูกทับถมจมลงใตผืน
แผนดินหายไปจากสายตาของประชาชน ไมเหลือรองรอย จนคน
อินเดียไมรูจักพระพุทธศาสนา ไมเคยไดยินพระนามอโศกธรรม
ราชา ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาน้ันไปรุงเรือง และพระนามศรี
ธรรมาโศกราชเปนท่ีเลาขานสืบกันมาไมขาดสาย ในประเทศท่ีหาง
ไกลจากอินเดียออกไป

กาลลวงมาจนถึง พ.ศ.๒๓๐๐ (ค.ศ.1757) อินเดียเร่ิมเสียดิน
แดนตกไปอยูใตการปกครองของอังกฤษ ตั้งตนแตแควนเบงกอล
มาตามลําดับ จนอังกฤษรวมปกครองประเทศในป ๒๓๑๗/1774
และในท่ีสุด อังกฤษก็เนรเทศกษัตริยโมกุลองคสุดทายไปยังเมือง
รางกุง ลมราชวงศมุขาลลง แลวครอบครองอินเดียเปนอาณานิคม
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โดยสมบูรณใน พ.ศ.๒๔๐๑  (ค.ศ.1858) กับท้ังตอมากไ็ดรวมพมา
เขามาเปนแควนหน่ึงในประเทศอนิเดียขององักฤษในป ๒๔๒๙/1886

ระยะเวลาเกือบ ๒ ศตวรรษแหงการปกครองของอังกฤษ ได 
กลายเปนยุคแหงการเปดทางยอนกลับไปชมอดีตอันรุงเรืองย่ิง
ใหญในประวัติศาสตรของชมพูทวีป

ท้ังน้ี จะดวยเหตุท่ีชนชาวอังกฤษผูมาปกครองน้ันลวนเปน
คนมีการศึกษาสูงมีความใฝรูท่ีฝงลึกสนิทแนนมาในภูมิหลังของ
ชาติ หรือดวยความเปนนักปกครองผูฉลาดท่ีพึงรูทันเทาเขาใจถ่ิน
แดนและประชากรท่ีตนไปปกครอง หรือเพราะการท่ีจะธํารงรักษา
อํานาจความย่ิงใหญไวไดจะตองมีศักด์ิศรีแหงการทรงภูมิปญญา
ท่ีเหนือกวา หรือแมเพียงเพ่ือจะรักษาเกียรติภูมิแหงปรีชาญาณ
ของความเปนชนชาติท่ีมีอารยธรรมสูงใหญนําหนา หรือดวยเหตุท่ี
จะนําความรูประวัติศาสตรดานบูรพทิศท่ีเช่ือมตะวันตก-ตะวัน
ออกโยงถึงกันไปเสริมความรูประวัติศาสตรแหงอารยธรรมตะวัน
ตกของตนและขยายพรมแดนแหงวิชาประวัติศาสตรโลก เชน เร่ือง
การเดินทัพของอเลกซานเดอรมหาราชมาทางอาเซียกลางอันให
เกิดอาณาจักรกรีกแหงโยนก เปนตน

จะดวยขอใดในเหตุผลท่ีกลาวมา หรือดวยเหตุผลท้ังหมด
น้ันหรือหลายขอรวมกันก็ตาม ราชการของจักรภพอังกฤษได
สนับสนุนและรับเอางานสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีอินเดีย
เปนกิจการของรัฐ เร่ิมแตวอรเรน ฮาสติงส (Warren Hastings) ผู
สําเร็จราชการของอังกฤษ ไดยอมรับเขาโอบอุมสนับสนุนอาเซีย
สมาคมแหงเบงกอล (Asiatic Society of Bengal) ท่ีตั้งข้ึนโดย
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เซอร วิลเลียม โจนส (Sir William Jones) ใน พ.ศ.๒๓๒๗ 
(ค.ศ.1784) ตลอดจนอุปราชแหงอินเดียคนแรก คือ ลอรดแคนน่ิง 
( L o r d  C a n n i n g )  ไ ด ตั้ งส วน ร าชกา ร โบ ร าณคดี ข้ึ น  
(Archaeological Department) ในป ๒๔๐๓/1860 แลวงาน
โบราณคดีในอินเดียก็ไดผูกพันมั่นสนิทอยูในนโยบายของรัฐบาล
อังกฤษตลอดมาจวบจนอินเดียไดเอกราชในป ๒๔๙๐/1947

ขอความท่ีปรากฏใน วารสารเอเชยีสมาคมแหงเบงกอล ป ๒๔๐๕  

(Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1862) ตอไปน้ี คงบอก
ถึงความนึกคิดของรัฐบาลอังกฤษไดบางอยางนอยก็สวนหน่ึง

ในฐานะเปนเจาอํานาจผูปกครองทีมี่ปรีชาญาณ มันจะ
ไมเปนเกียรตเิปนศรแีกเราแตอยางใดเลย ถาเรายงัปลอย
ใหแหลงงานสบืคน ดังเชน ซากนครหลวงเกาของชาวพุทธ
ในรฐัพิหาร๑ ถิน่ทีร่าบรอบกรงุเดล ี อันพรัง่พรึบ่ไปดวย
สถานทีป่รักหักพังหนาแนนยิง่กวาแมแตแคมปานยาแหง
กรุงโรม และทีอ่ื่นๆ อีกเปนอันมาก ไมไดรับการสาํรวจ
ตรวจตราเพิม่ขึน้ใหมากกวาเทาทีไ่ดทาํกันมา

แตไมวาจะอยางไรก็ตาม ความสําเร็จท่ีแทของงานสํารวจ
และขุดคนท้ังหมดน้ัน เกิดจากฉันทะและความเพียรพยายามอยาง
อุทิศชีวิตจิตใจของบุคคลบางทานท่ีมีใจรักและใฝรูอยางแทจริง

บุคคลท่ีควรกลาวถึงเปนพิเศษ เร่ิมดวยเจมส ปรินเสป 
(James Prinsep, ค.ศ.1799-1840) เลขานุการของเอเชียสมาคม
แหงเบงกอล ซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีเพียรพยายามอานตัวอักษร
พราหมี และอักษรขโรษฐี จนอานศิลาจารึกของพระเจาอโศก
                                                                                                                                                                

๑ คงหมายถึงเมืองปาตลีบุตร หรอืปตนะ  (Patna)  ซ่ึงเปนเมืองหลวงของพระเจาอโศกมหาราช
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มหาราชไดสําเร็จในป ๒๓๘๐/1837

แลวก็มาถึงบุคคลท่ีถือไดวาสําคัญท่ีสุดในการร้ือฟนพุทธ
สถาน คือ เซอรอเลกซานเดอร คันนิงแฮม (Sir Alexander 
Cunningham)  ซ่ึงเดิมทีมารับราชการทหารในอินเดีย แตเมื่อได
พบกับเจมส ปรินเสป ก็เกิดความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร
อินเดีย และชอบศึกษาโบราณวัตถุท้ังหลาย พอถึงป ๒๔๐๔ ขณะ
เปนพลตรี รับราชการมาได ๒๘ ป ก็ขอลาออก เพ่ืออุทิศชีวิตอุทิศ
เวลาใหแกการขุดคนวัดวาอารามโบราณสถาน

คันนิงแฮมไดเรียกรองกระตุนเราใหรัฐบาลเอาจริงเอาจังใน
การอนุรักษและคนควาวิจัยเร่ืองโบราณวัตถุสถานอยางเปนระบบ
และมีมาตรฐาน เปนเหตุใหรัฐบาลอังกฤษต้ังหนวยงานสํารวจ
โบราณคดีอินเดียข้ึนในป ๒๔๐๔/1861 เรียกวา Indian 
Archaeological Survey โดยเปนการช่ัวคราวกอน มีคันนิงแฮม
เปนผูอํานวยการ และตอมาในป ๒๔๑๓/1870 ก็ไดตั้งข้ึนใหมเปน 
Archaeological Survey of India โดยมีคันนิงแฮมเปนผูอํานวย
การใหญ (Director General) คันนิงแฮมอุทิศตัวทํางานน้ีตอมา
จนอายุ ๗๑ ป จึงลาเลิกใน พ.ศ. ๒๔๒๘/1885

คันนิงแฮมไดทํางานขุดคนฟนฟูท่ีสําคัญ เชน สารนาถ สาญจี 
ตักสิลา และพุทธคยา สวนรายงานการสํารวจขุดคนท่ีไดตีพิมพ
ออกมา ก็มีประมวลจารึกพระเจาอโศกมหาราชซึ่งเปนชุดแรกดวย

ดวยอาศัยการศึกษาคนควาของชาวอังกฤษท่ีมีเซอรอเลก
ซานเดอร คันนิงแฮม เปนตัวชูน้ี พุทธปูชนียวัตถุสถาน และพระ
เกียรติประวัติของพระเจาอโศกมหาราช ท่ีจมซอนอยูใตผืนแผนดิน 
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และจางหายไปหมดแลวจากความทรงจําของชาวอินเดียเอง ก็ได
ปรากฏข้ึนมาใหช่ืนชมบูชากันใหม

จารึกอโศกสืบประวัติ

ขานรับกับคัมภีรพุทธศาสนา

เคยมีผูสงสัยวา มีหลักฐานอะไรท่ีแสดงวา ศิลาจารึกน้ีพระ
เจาอโศกสรางไว อันน้ีเปนศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช

เมื่อจะตอบขอสงสัยน้ี ควรขยายคําตอบใหกวางออกไปอีก 
นอกจากหลักฐานวาเปนศิลาจารึกของพระเจาอโศกแลว ก็ตอบ
ดวยวา แนใจไดอยางไรวา จารึกของพระเจาอโศกน้ันแสดงหลัก
และเร่ืองราวในพระพุทธศาสนา

หลักฐานในเร่ืองน้ี นอกจากดูในศิลาจารึกเองแลว ก็ดูความ
สอดคลองหรือยืนยันกันระหวางศิลาจารึกกับขอมูลในเอกสารคือ
คัมภีรพุทธศาสนา และอีกอยางหน่ึง คือเหตุการณในประวัติ
ศาสตรท่ีเก่ียวของ เฉพาะอยางย่ิงความเปนไปในลังกาทวีป ซ่ึงมี
เร่ืองราวเก่ียวโยงหรืออางอิงกันตอเน่ืองมา

ศิลาจารึกของพระเจาอโศกน้ี มีขอความเขียนไวสั่งสอนแนะ
นํา แสดงนโยบายของพระเจาอโศกแกประชาชน เชน บอกใหคนท่ี
เปนเจาหนาท่ีบานเมือง คลายๆ นายอําเภอและกํานันอะไรพวกน้ี 
นําเอาขอความน้ันๆ ไปบอกแจงช้ีแจงอธิบายแกประชาชนของ
ตนๆ แสดงวาพระเจาอโศกใชศิลาจารึกเปนเคร่ืองมือในการสั่ง
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สอนประชาชนและบริหารราชการแผนดิน เพราะในสมัยน้ัน ไมได
ใชกระดาษอยางทุกวันน้ี ก็เลยใชศิลา ใหเจาหนาท่ีเขียนจารึกไว
ตามท่ีตางๆ เชน โขดหิน เขา ภูผา แลวก็ใหมาอานไปบอกกัน

ความริเร่ิมน้ีนาจะเปนเหตุปจจัยอยางหน่ึงท่ีชวยใหประชา
ชนสมัยน้ันมีการศึกษา และวัดก็เปนศูนยกลางการศึกษาอยูแลว 
ตําราฝร่ังบางเลมถึงกับบอกวา ในอินเดียสมัยพระเจาอโศกน้ี 
ประชาชนรูหนังสือมากกวายุคปจจุบัน จะจรงิหรือไม เราไมเห็น เขา
คงประเมนิเทียบเคียงตามสภาพ แตพูดคราวๆ ไดวา เร่ืองศลิาจารึก
และวัดน้ีแสดงวา สมัยน้ันคนมีการศึกษาท่ีนับวาดี

ทีน้ี มีเคร่ืองหมายอะไรท่ีแสดงวาพระเจาอโศกเปนผูสราง
ศิลาจารึกเหลาน้ีไว และเร่ืองท่ีจารึกไวเก่ียวของกับพุทธศาสนา

ท่ีจริง  การพิสูจนวา  ศิลาจารึกน้ีเปนของพระเจาอโศก
มหาราช คือพระเจาอโศกสรางไวน้ัน เปนเร่ืองของนักประวัติ
ศาสตร-โบราณคดี ท่ีเขาไดศึกษาและวินิจฉัยกันไว ถาจะใหตรง
เร่ืองก็คือ เราควรไปฟงไปอานเร่ืองท่ีเขาเขียนช้ีแจงรายงานไว

อยางงายๆ ขอความในจารึกหลายแหงก็บอกเหตุการณท่ีทํา
ใหนักประวัติศาสตรมั่นใจไดแลววา เปนพระเจาอโศกมหาราช 
เชน เร่ืองการทําสงครามกับแควนกลิงคะ ท่ีจริงแคขอน้ีก็พอแลว

นอกจากขอความแบบน้ีแลว ศิลาจารึกบางแหงก็ทําเปน
หลักหรือเปนเสาไวประกาศเรื่องเฉพาะท่ีระบุชัดลงไปเลยทีเดียว 
เชน ตรงท่ีประสูติของพระพุทธเจา ก็จารึกบอกวา ณ สถานท่ีน้ี 
(คือลุมพินีวัน) พระพุทธศากยมุนีไดประสูติ เปนตน และบนยอด
เสาท่ีมีเคร่ืองหมายอยางรูปธรรมจักรก็บอกชัดอยูในตัว
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ในคัมภีรตั้งแตอรรถกถาจนถึงพวกพงศาวดารลังกาท่ีรักษา
กันมานอกชมพูทวีปเปนสหัสวรรษ โดยผูเรียนและผูรักษาไมเคย
มารูมาเห็นเร่ืองในอินเดีย บอกเหตุการณ เร่ืองราว ลําดับกษัตริย 
ราชวงศ กาลเวลา ยุคสมัย ตรงกับท่ีตกลงกันนํามาเขียนในตํารา
ประวัติศาสตรท่ีใชเปนหลักกันอยูในปจจุบัน

ศิลาจารึกของพระเจาอโศกน้ี มีคําข้ึนตนบอกไวชัดทุกคร้ัง
เปนแบบเลย คือประโยควา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสีผู้เป็นท่ีรัก
แห่งทวยเทพ ตรัสว่า” หรืออะไรอยางน้ี ขอความน้ีบงชัดวาเปนคํา
ของพระเจาแผนดิน แลวคิดงายๆ เวลาน้ัน ใครเปนพระเจาแผนดิน 
ก็ยอมเปนการจารึกคําของราชาพระองคน้ัน น่ีคือแนวาเปนพระ
เจาอโศก

ตรงน้ีมีเกร็ดความรูท่ีนาสังเกตแทรกเขามาหนอย คือ คําท่ี
เรียกพระเจาอโศกในจารึกใชวา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสีผู้เป็นที่รัก
แห่งทวยเทพ” อนัน้ีแปลจากคําในจารึกวา “เทวานัมปยะ ปยทัสสี ราชา”

ทนีี ้ ในอรรถกถาจนถึงตํานานยอยๆ ในลังกา เลาวา ตอนท่ี
พระเจาอโศกครองชมพูทวีปน้ัน ลังกา (เวลาน้ันเรียกวาตัมพปณณิ
ทวีป) มีราชาพระนามวา “เทวานัมปยติสสะ”

พระเจาอโศกกับพระเจาเทวานัมปยติสสะน้ี เปนพระสหาย
ซ่ึงไมเคยพบกัน ไมเคยเห็นองคกัน (อทิฏฐสหาย) และพระมหินท
เถระ โอรสของพระเจาอโศกก็นําพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานใน
ตัมพปณณิทวีปในรัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยติสสะน้ี ในปท่ี 
๑๘ แหงรัชกาลพระเจาอโศกมหาราชนับแตราชาภิเษกแลว คือ 
พ.ศ.๒๓๖ (ตําราฝร่ังประมาณวา 251 BC แตนาจะเปน 248 BC)
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พระนามของกษัตริยลังกาพระองคน้ีท่ีวา “เทวานัมปยติสสะ” 
ทําใหนึกถึงพระนามของพระเจาอโศกมหาราชท่ีเรียกในศิลาจารึก
วา “เทวานัมปยะ ปยทัสสี” แลวก็คิดไปวามีอะไรโยงใยกันในการต้ัง
พระนามบางไหม (พระเจาเทวานัมปยติสสะข้ึนครองราชยในปท่ี 
๑๗ แหงรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช แลวปตอมา พระมหินทก็นํา
พระพุทธศาสนาไปยังลังกา)

[คําวา “เทวานัมปิยะ” น้ี ตามปกติ ถือเปนคําหน่ึงในจําพวก
คําเรียกแสดงความเคารพนับถือ หรือใหเกียรติ เหมือนท่ีเรียกพระ
ดวยคําวา “อายสฺมา” และ “อายสฺมนฺโต”]

ทีน้ีก็มจุีดสําคัญ ท่ีศิลาจารึกบอกเหตุการณซ่ึงมาบรรจบกับ
หลักฐานในคัมภีร ซ่ึงทําใหเห็นวา องค “เทวานัมปยะ ปยทัสสี ราชา” 
หรือ “เทวานามปริยะ ปริยทรรศี ราชา” ในศิลาจารึกน้ัน เปนองคเดียว
กับพระเจาอโศกมหาราชในคัมภีร

ขอยกขอความตอนหน่ึงในศิลาจารึกมาใหดูกัน (คัดมาใหดู

เพียงสวนหนึ่ง ขอความเต็ม พึงอานในตอนวาดวยจารึก ขางในเลม)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ 
ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่มหาอํามาตย์ท้ังหลาย 
ณ พระนครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ ว่า

สงฆ์ (อันข้าฯ) ได้ทําให้สามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้ว 
(“สเํฆ สมเค กเฏ”) บุคคลใดๆ จะเปน็ภิกษ ุหรอืภิกษณีุก็ตาม 
ไมอ่าจทําลายสงฆ์ได้

ก็แล หากบุคคลผู้ใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จัก
ทําสงฆ์ให้แตกกัน บุคคลผู้น้ันจักต้องถูกบังคับให้นุ่งห่มผ้า
ขาว และไปอยู่ ณ สถานท่ีอันมิใช่วัด
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พึงแจ้งสาส์นพระบรมราชโองการน้ีให้ทราบท่ัวกัน ท้ังใน
ภิกษุสงฆ์และในภิกษุณีสงฆ์ ด้วยประการฉะน้ี

พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพได้ตรัสไว้ดังน้ี:- ก็ประกาศ
พระบรมราชโองการเช่นน้ี ท่านท้ังหลายพึงนําไปติดไว้ ณ 
ทางสัญจรภายในเขตใกล้เคียงของท่านท้ังหลายฉบับหน่ึง 
และจงเก็บรักษาประกาศพระบรมราชโองการอันเดียวกันน้ี
แล ไว้ในเขตใกล้เคียงของอุบาสกท้ังหลายอีกฉบับหน่ึง

ทุกๆ วันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน พึงทําตนให้มี
ความรู้ความเข้าใจแนบแน่นในประกาศพระบรมราชโองการ
น้ี และทุกๆ วันอุโบสถ มหาอํามาตย์ทุกๆ คนพึงไปร่วมใน
การรักษาอุโบสถด้วยเป็นประจํา เพื่อจักได้เกิดความคุ้นเคย
แนบสนิท และรู้เข้าใจท่ัวถึง ซึ่งประกาศพระบรมราชโองการ

…น้ันแล

ธรรมโองการน้ี ในจารึกเองก็บอกวาไดโปรดใหติดประกาศ
ท่ัวไปทุกหนแหง แตเฉพาะท่ีนักโบราณคดีขุดคนพบแลว ๓ แหง มี
ขอความยาวสั้นกวากันบาง แตทุกแหงมีตอนสําคัญ คือยอหนาท่ี 
๒-๓ [สงฆ์ (อันข้าฯ) ได้ทําให้สามัคคี � ณ สถานท่ีอันมิใช่วัด]

สามแหงท่ีพบจารึกน้ี คือ ท่ี สารนาถ โกสัมพี และสาญจี 
การท่ีจารึกตางแหงบอกเหมือนกันวา “สงฆอันขาฯ ไดทําใหสามัคคี

กันแลว” แสดงวาเปนเหตุการณใหญของสวนรวมทั่วทั้งแวนแควน 
ไมใชเร่ืองเฉพาะของท่ีน้ันๆ (สารนาถ วัดระยะทางผานโกสัมพี
ไปถึงสาญจ ี = ๖๐๐ กม.) และขอความตอนทายๆ ของจารึกเอง ก็
บอกใหมหาอํามาตยดําเนินการรักษาสามัคคีน้ีท่ัวทุกหนแหง
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การทําใหสงฆสามัคคี ก็แสดงวาไดมีการแตกแยก และ

ไดแกปญหาความแตกแยกน้ันเสร็จแลว
น่ีก็คือการสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ท่ีเมืองปาตลีบุตร ท่ีพระ

เจาอโศกทรงอุปถัมภ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕ ซ่ึงคัมภีรสมันตปาสาทิกา
ไดเลาไว และบอกดวยวา พระท่ีกอปญหา (ทานวาปลอมบวช
เขามา) ไดถูกบังคับใหนุงผาขาว (=ใหสึกออกไป) ดังความ
ตอนหน่ึงในสมันตปาสาทิกาน้ัน (วินย.อ.๖๐) วา

ในวันที่ ๗ พระราชา (อโศก) โปรดใหประชุมภิกษุ

สงฆทีอ่โศการาม … ทรงทราบวา พวกนีม้ใิชภกิษุ พวกนีเ้ปน

อัญเดียรถีย พระราชทานผาขาวแกบุคคลเหลานั้น ให

สึกเสีย … ลําดับนั้น พระราชาตรัสวา “พระคุณเจาผู

เจริญ บัดนี้ พระศาสนาบริสุทธิ์แลว ขอภิกษุสงฆจงทํา

อุโบสถเถิด” พระราชทานอารักขาแลว เสด็จคืนสูพระ

นคร สงฆซ่ึงสามัคคีกันแลว ไดกระทําอุโบสถ

ตามศิลาจารึกแสดงวา แมสงฆจะสามัคคีกันไดแลว มาตร-
การท่ีจะรักษาความสามัคคีน้ันใหหนักแนนมั่นคง พรอมท้ัง
ปองกันปญหาอันอาจจะมีข้ึนอีก ก็ยังดําเนินตอไป โดยใหมหา
อํามาตยดูแลรับผิดชอบตามความในจารึกน้ัน

เร่ืองราวท่ีเปดเผยออกมาดวยซากพุทธสถานของจริงและ
จากธรรมลิปคือขอมูลลายสือธรรมในศิลาจารึกของพระเจาอโศก
มหาราช ท่ีแหลงเดิมในชมพูทวีป ซ่ึงเพ่ิงฟนข้ึนพบกันใหม มา
ประสานขานรับกับบันทึกและตํานานในคัมภีรพระพุทธศาสนา ตั้ง
แตพระไตรปฎก และอรรถกถาลงมา ซ่ึงรักษาสืบทอดกันไวนานนัก
หนาในประเทศพุทธศาสนาท่ีหางไกลจากชมพูทวีป
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จารึกอโศกแนชัด

คือเกียรติประวัติแหงชาติอินเดีย

ขอยกอีกตัวอยางหน่ึง คัมภีรอรรถกถาและฎีกาเลาวา๑ พระ
เจาอโศกมหาราช เมื่อยังเปนราชกุมาร ไดรับพระราชบัญชาใหไป
เปนอุปราชครองแควนอวันตี  ท่ีเมืองอุชเชนี  ระหวางทางกอนถึง
อุชเชนี อโศกกุมารไดแวะท่ีเมืองเวทิส และ ณ ท่ีน้ี อโศกกุมารได
พบกับธิดาเศรษฐี นามวาเวทิสา และไดเธอเปนคูครอง นําไปอยู
ดวยท่ีนครอุชเชนี แลวประสูติโอรสนามวาเจาชายมหินทะ และตอ
มาอีก ๒ พรรษา มีราชธิดานามวาสังฆมิตตา

เจาชายมหินทะ และเจาหญิงสังฆมิตตาน้ี ตอมาได
อุปสมบท แลวพระมหินทเถระพรอมดวยคณะภิกษุสงฆไดนําพระ
พุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาทวีป และพระสังฆมิตตาเถรีก็
ไดนําภิกษุณีสงฆไปประดิษฐานในลังกาทวีปน้ันตามตอมา

อรรถกถายังเลาตอไปอีกดวยวา กอนท่ีพระมหินทเถระจะไป
ลังกาทวีป ทานไดเดินทางมาเย่ียมโยมมารดา คือพระเวทิสาเทวี ท่ี
เมืองเวทิสนคร และคร้ังน้ัน พระนางเวทิสาไดสรางวัดถวาย ตั้งช่ือ
วาเวทิสคีรีมหาวิหาร

คัมภีรสารัตถทีปนีบอกดวยวา เวทิสนครน้ันอยูหางจากพระ
นครปาตลีบุตร ๕๐ โยชน คือ ๘๐๐ กิโลเมตร

คร้ันถึงยุคอังกฤษครองอินเดีย ท่ีพุทธสถานจมดินหมดแลว 
                                                                                                                                                                

๑ อรรถกถา คือสมันตปาสาทิกา (วนิย.อ.๑/๗๐) ฎีกา คือสารัตถทีปนี (วนิย.ฏี.๑/๘๐, ๒๓๖)
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น้ี เซอรอเลกซานเดอร คันนิงแฮม เมื่อไดขุดฟนพระสถูปและวัดวา
อาราม ณ สารนาถ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ในชวงทศวรรษ 1830s 
(ราว พ.ศ.๒๓๗๕) แลว ก็ไดมาทํางานขุดฟนท่ีเมอืงเวทิสน้ี ซ่ึงปจจุบัน
เรียกวาเมืองวิทิศ ในชวงทศวรรษ 1840s (ราว พ.ศ.๒๓๘๕)

แตในสมัยของคันนิงแฮม ช่ือเมืองน้ีคนเรียกกันเพ้ียนไปเปน 
ภิลสะ/Bhilsa จนกระท่ังถึงป ๒๔๙๙/1956 รัฐบาลอินเดียจึงให
เปลี่ยนช่ือกลับไปเรียกใหถูกตองตามเดิมวาเมืองวิทิศะ/Vidisha 
ดังปรากฏในแผนท่ีปจจุบัน

ณ เมืองวิทิศะน้ี คันนิงแฮมไดพบและขุดฟนมหาสถูปท่ีมีช่ือ
เรียกกันในบัดน้ีวา “สาญจี” อันมีช่ือเสียงโดงดังมาก ท้ังสวยงาม
ใหญโตเดนสงา และยังอยูในสภาพท่ีนับวาดี อันสืบกันไดวาพระ
เจาอโศกมหาราชไดทรงสรางไว (บางทีจะเปนท่ีวัดซ่ึงคัมภีรบอกวา
พระเวทิสาเทวีไดทรงสราง?) และมีการซอมเสริมในยุคตอๆ มา

มหาสถูปสาญจีน้ี อยูหางจากเมืองปตนะ (คือปาตลีบุตร) 
วัดเปนเสนตรงตามแผนท่ีปจจุบันได ๘๐๐ กิโลเมตร จะโดย
บังเอิญหรืออยางไรก็ตาม ก็เทากันตรงพอดีกับท่ีบอกไวในสารัตถ-
ทีปนี (ถาวัดจากตัวเมืองวิทิศะปจจุบัน ถึงปตนะ ได ๗๗๕ กม.)

ณ พุทธสถานสําคัญหลายแหง ไดพบหลักศิลาจารึกท่ีพระ
เจาอโศกมหาราชไดทรงประดิษฐานบอกความสําคัญไว โดย
เฉพาะท่ีสารนาถ คือปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ใกลเมืองพาราณสี มีเสา
หลักใหญซ่ึงแมจะถูกโคนหรือลมลงมาหักเปนทอนๆ แตเห็นไดชัด
ถึงความหมายท่ีย่ิงใหญงามสงาและศิลปะท่ีประณีตบรรจง
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นอกจากคําจารึกบนเสาหิน ซ่ึงบงความสอดคลองกับเร่ือง
การทําสังคายนาคร้ังท่ี ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๕ ซ่ึงไดแกปญหาความเห็น
ผิดเพ้ียนและความแตกแยกของสงฆ ดังท่ีไดกลาวถึงขางตนน้ัน
แลว หัวสิงหท้ังสี่เทินธรรมจักรบนยอดเสาศิลาจารึกน้ัน ก็มีความ
หมายสําคัญและโดดเดนข้ึนมาเช่ือมโยงประเทศอินเดียปจจุบัน
เขาสูประวัติศาสตรแหงชมพูทวีปดวย

บนยอดเสาศิลาจารึก ณ ท่ีแสดงปฐมเทศนาน้ี มีสิงหสี่ตัว หัน
หัวไปสี่ทิศ บนเศียรสิงหเทินวงลอพระธรรมจักร นาจะสันนิษฐาน
ไดวา สิงหท้ังสี่เปนเคร่ืองหมายของพระราชอํานาจ และพระราช
อํานาจน้ันตองรองรับอยูใตธรรมและเชิดชูสงเสริมธรรม

พรอมน้ัน สี่สิงหซ่ึงหันเศียรไปสี่ทิศ แผดเสียงบันลือสีหนาท 
เปนเคร่ืองหมายของความเขมแข็งมั่นคงองอาจในการประกาศ
สัจจธรรม คือหลักการแหงความจริงแทท่ีไมมีผูใดจะคัดคานตาน
โตได (ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติต  อปฺปฏิวตฺติย )

เมื่ออินเดียไดเอกราชพนจากการปกครองของอังกฤษ ในป 
๒๔๙๐/1947 แมวาชนชาวอนิเดียหรือภารตะเวลาน้ัน แทบจะไมรูจัก
พระพุทธศาสนาแลว แตเพราะตระหนักวารัชสมยัของพระเจาอโศก
มหาราชท่ีรุงเรืองย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของอินเดีย ควรจะ
เปนสญัลกัษณของชาติ จึงไดตกลงนําวงลอพระธรรมจักรมาวางไว
เปนสญัลกัษณท่ีใจกลางของธงชาติอนิเดีย และเอาเศียรสีส่งิหหันไป
สีทิ่ศ มาตัง้เปนตราแผนดินของอนิเดีย พรอมท้ังเขียนคติไวใตเทา
สงิหเปนคําสนัสกฤตวา “สตฺยเมว ชยเต” (สจัจะเทาน้ัน ชนะ, Truth 
alone triumphs.)
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พระเจาอโศกมหาราช และการประกาศพระธรรมจักร จึงกลบั
ฟนคืนมา พรอมกับการคนืชีพของชาตอินิเดีย

พระเจาอโศกมหาราช แมจะสวรรคตไป ๒ พันกวาปแลว ก็
ยังสรางเกียรติยศและความภูมิใจใหแกชนชาติอินเดียในปจจุบัน
เปนหลักท่ีอางอิงไดเสมอ ดังท่ีนักวิชาการสมัยใหมชาวตะวันตก
ซ่ึงมาศึกษาเร่ืองของอินเดียแลว นําไปกลาวขวัญสรรเสริญ อยาง 
H. G. Wells ท่ีเขียนตําราประวัติศาสตรแสดงความยกยองนับถือ
พระเจาอโศกมหาราช เปนกษัตริยท่ีโดดเดนพระองคเดียวใน
ประวัติศาสตรโลก๑

อเลกซานเดอรมหาราช

สืบโยงอยางไรกับอโศกมหาราช

ศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราชน้ัน นอกจากเปนประวัติ
ศาสตรในตัวมนัเองแลว ยังเปนหลกัฐานท่ีชวยในการสบืคนเร่ืองราว
สวนอืน่ในประวัตศิาสตรดวย

ตามปกต ิ ฝร่ังไมคอยไวใจตวัเลขบอกกาลเวลาเปนตน ของ
ชาวอนิเดีย ซ่ึงเขาบอกวามกัเปนตํานานท่ีวาเอาเอง แตศลิาจารึกน้ี
                                                                                                                                                                
๑ H.G. Wells เขียนไวใน The Outline of History (N.Y.: Garden City Books, 1949, vol. I,

p. 404): “Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd
the column of history, their majesties and graciousnesses and serenities
and royal highnesses and the like, the name of Asoka shines, and shines
almost alone, a star. From the Volga to Japan his name is still honoured.
China, Tibet, and even India, though it has left his doctrine, preserve the
tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than
have ever heard the names of Constantine or Charlemagne.”
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เปนหลกัฐานบอกกาลเวลาท่ีแนชัด จึงเก้ือกูลย่ิงตอการกําหนดเวลา
กาละยุคสมัยในประวัติศาสตรโลก เช่ือมโยงระหวางตะวันออกกับ
ตะวันตก ดงัท่ีในจารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๓  กลาวถึงพระนามของกษัตริย
ท่ีรวมสมยัหลายพระองคในอาณาจักรทางฝายตะวันตก วา

สําหรับพระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ชัยชนะท่ีทรงถือว่า
ย่ิงใหญท่ี่สดุ ได้แก่ “ธรรมวชิยั” (ชยัชนะโดยธรรม) และธรรม
วิชัยน้ัน พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพได้ทรงกระทาํสาํเร็จแล้ว 
ท้ัง ณ ท่ีน้ี (ในพระราชอาณาเขตของพระองค์เอง) และในดนิ
แดนขา้งเคยีงท้ังปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน์ ในดินแดนอนั
เป็นท่ีประทับแห่งกษตัรย์ิโยนก (Ionian Greek) พระนามวา่
อนัติโยคะ (Antiochus) และดินแดนต่อจากพระเจ้าอนัติโยคะ
น้ันไป (คอืในทางตะวนัตกเฉยีงเหนือ) อนัเป็นท่ีประทับแห่ง
กษตัรย์ิ ๔ พระองค ์พระนามวา่ พระเจา้ตุรมายะ (หรอืตุลมย - 
Ptolemy) พระเจ้าอันเตกินะ (Antigonos) พระเจ้ามคะ
(Magas) และพระเจา้อลกิสนุทระ (Alexander) และถัดลงไป (ใน
ทางทศิใต้) ถึง… และในแวน่แควน้ภายในพระราชอาํนาจของ
พระองคก็์เชน่เดียวกัน คอื แวน่แควน้ของชาวโยนก (Ionians

หรอื Greeks) และชนชาวกัมโพชะ (Kambojas) …

ทุกหนทุกแห่ง (ประชาชนเหล่าน้ี) พากันประพฤติ 
ปฏิบัติตามคําสอนธรรมของพระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ แม้
ในถ่ินฐานท่ีราชทูตของพระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพมิได้ไปถึง 
ประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ทราบถึงธรรมวัตร ธรรมวิธาน และ
ธรรมานุศาสน์ของพระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพแล้ว ก็พากัน
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ประพฤติปฏิบัติตามธรรม และจักประพฤติปฏิบัติตามธรรม
น้ันต่อไป

กษัตริย ๕ พระองคท่ีระบุพระนามในจารึกน้ี ซ่ึงมสีมัพนัธไมตรี
กับพระเจาอโศกมหาราช นักประวัตศิาสตรตะวันตกกําหนดไดแลว
วาเปนกษัตริยกรีก ซ่ึงมอีาณาจักรอยูริมหรือใกลฝงดานตะวันออก 
ดานเหนือ และดานใต ของทะเลเมดิเตอเรเนียน (ในยุคท่ีอารยธรรม
กรีกยังรุงเรืองและแผคลมุดนิแดนแถบน้ี) คอื

๑. พระเจาอนัติโยคะ ไดแก ราชา Antiochus II Theos แหง
ซีเรีย ซ่ึงเปนหลาน (โอรสของโอรส) ของพระเจา Seleucus I 
Nicator

๒. พระเจาตุรมายะ หรอืตุลมย ไดแก ราชา Ptolemy II 
Philadelphus ท่ีนครอเลกซานเดรีย แหงอยิีปต

๓. พระเจาอนัเตกนิะ ไดแก ราชา Antigonus II Gonatas
แหงมาซโิดเนีย (Macedonia, ดนิแดนกรีกแถบเหนือ)

๔. พระเจามคะ ไดแก ราชา Magas แหงไซรีนี (Cyrene, นคร
กรีกโบราณ อยูปลายเหนือสดุแถบตะวนัออกของลเิบียในปจจุบัน)

๕. พระเจาอลกิสุนทระ ไดแก ราชา Alexander (ไมใชอเลก
ซานเดอรมหาราช แตเปนรุนหลานเหลน องคน้ีนักประวัตศิาสตรไม
แนใจวาจะเปนอเลกซานเดอรแหง Epirus หรืออเลกซานเดอรแหง 
Corinth)

ความสัมพันธระหวางกษัตริยกรีกเหลาน้ีกับพระเจาอโศก
มหาราช เปนเร่ืองท่ีสบืเน่ืองมาต้ังแตยุคสมยัของพระเจาอเลกซาน
เดอรมหาราชในศตวรรษกอน โดยท่ีตวักษัตริยกรีกเหลาน้ีสบืเช้ือสาย
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เก่ียวโยงมาจากอเลกซานเดอรมหาราช
โดยเฉพาะสององคแรก  ก็คอืนัดดาและโอรส  ของแมทัพของ 

อเลกซานเดอรมหาราช ท่ีตัง้ตัวข้ึนเปนราชาเร่ิมวงศกษัตริยใหมเมือ่ 
อเลกซานเดอรมหาราชสวรรคต และเสนทางติดตอสมัพนัธก็ดาํเนิน
ไปตามเสนทางเดินทัพของอเลกซานเดอรมหาราช

เฉพาะอยางย่ิง  พระเจาอโศกมหาราชเองทรงเปนกษัตริยแหง
โมริยวงศ (สนัสกฤตเปน เมารยะ) ตนวงศคอืพระอยักา ซ่ึงมพีระนาม
วาพระเจาจันทรคุปต ก็ไดเผชิญพระพักตรและเคยคดิการศึกรวมกับ 
อเลกซานเดอรมหาราช แลวไดข้ึนเปนกษัตริยตัง้โมริยวงศในชวงท่ี 
อเลกซานเดอรมหาราชยกทัพกลับ และไดยกทัพไปเผชิญกับพระ
อยักาของพระเจาอนัติโยคะ คอืพระเจา Seleucus I Nicator ท่ีได
ตัง้ตัวข้ึนเปนกษัตริยเมือ่อเลกซานเดอรมหาราชสวรรคต

อกีอยางหน่ึง พอเร่ิมเร่ือง เราก็มาเจอพระเจาอโศก และพระ
เจาอโศกน้ีก็เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ซ่ึงตอนน้ัน เมือ่พระเจา
อโศกข้ึนครองราชยก็ พ.ศ.๒๑๘ แลว เราควรจะรูดวยวา กอนมาถึง
เวลาน้ัน พระพุทธศาสนาเปนอยางไร เร่ืองราวเปนมาอยางไร

เพ่ือลําดับเร่ืองราวใหเห็นชัดเจนข้ึน จึงขอยอนหลังกลับไป
เลาความเปนมาในประวัติศาสตร ตั้งแตพุทธกาล ในสมัยตนเดิม
ของโมริยวงศ จนมาต้ังโมริยะเปนวงศกษัตริยในยุคท่ีอเลกซาน
เดอรมหาราชเขามา



๑

ดูอินเดีย พุทธกาลถึงอโศก

���

พุทธกาล: ๑๖ แควน ใหญจริง ๕

ยอนกลับไปสมัยพุทธกาล ตั้งแตกอนพุทธศักราช คือเกือบ 
๒๖๐๐ ปมาแลว ตอนน้ันประเทศอินเดียเรียกวา ชมพูทวีป

ชมพูทวีปเปนดินแดนท่ีกวางใหญไพศาล ในสมัยกอน
พุทธกาลจนถึงพุทธกาลน้ัน มีอาณาจักรหรือแวนแควนมากมาย 
ทานใชคาํในภาษาบาลวีา มหาชนบท คอืมท้ัีงหมด ๑๖ มหาชนบท

คาํวา “ชนบท” น้ัน ในภาษาบาล ี ไมไดหมายความแควา
บานนอก แตคลายๆ กับคาํวา “country” ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชได 
๒ ความหมาย ในความหมายท่ัวไป country ก็คือประเทศ แตถา
พูดวา the country ก็หมายถึงบานนอก

“ชนบท” ในภาษาบาลีก็คลายกัน โดยท่ัวไปแปลวา ถ่ินท่ี
อยูของมนุษย คือ แวนแควน หรือประเทศ แตเมื่อใชในความแวด
ลอมบางอยาง ก็เปนชนบทในความหมายแบบไทย คือ บานนอก
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ในสมัยพุทธกาลและกอนน้ัน ถือวา อินเดีย หรือชมพูทวีป
น้ี มีแวนแควนใหญอยู ๑๖ มหาชนบทดวยกัน ตามหลักฐานใน
พระไตรปฎก วาม ีองัคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กรุุ 
ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ
(เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐)

แวนแควนเหลาน้ี พูดคราวๆ วา เรียงจากตะวันออกไปตะวัน
ตก เร่ิมดวย อังคะ ซ่ึงตั้งอยูในดินแดนท่ีปจจุบันน้ีเปนบังคลาเทศ 
หรือตอจากบังคลาเทศ  จะดูใหงาย ก็ไลมาตั้งแตตะวันออกของ
เมืองกัลกัตตา น่ีคือแควนท่ี ๑

ตอจากน้ันก็ถึงแควนมคธ แลวตอไปทางตะวันตกเปนกาสี
ท่ีมีเมืองหลวงช่ือพาราณสี

แตถาข้ึนเหนือจากมคธ ไปขางบนก็เปนแควนวัชชี แลวเลย
ตอไปก็ถึงมัลละ ท่ีมีกุสินาราเปนเมืองหลวง จากน้ันก็เปนแควน
โกศล ท่ีมีเมืองหลวงช่ือวาสาวัตถี

นอกจากน้ี เจตี เปนตน ก็วาเร่ือยไป จนถึง กุรุ ซ่ึงอยูแถว
เมืองเดล ี ตอจากน้ัน ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี ก็
เอาเดลีเปนจุดกําหนด ออกไปทางเหนือ ทางใต และขางๆ จนในท่ี
สุดจึงถึง คันธาระ กัมโพชะ โนน แถวปากีสถาน จนถึงอฟักานิสถาน

เปนอนัวาไลคราวๆ ไป ตัง้แตตะวันออก จนถึงตะวันตก น้ี
คือชมพูทวีป หรืออินเดียในสมัยโบราณ

เปนธรรมดา เร่ืองของการเมือง ยอมมีการแขงขันแยงชิง
อํานาจกัน ประเทศท่ีมีอํานาจมากกวาก็บุกรุกทําสงครามขยายดิน
แดน จนกระท่ังกวาจะมาถึงยุคพุทธกาล ใน ๑๖ แวนแควนน้ัน 
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บางประเทศก็หมดอํานาจไป หรือถูกยุบรวมเขากับแควนอื่น
องัคะแถวบังคลาเทศกเ็ขาไปอยูใตอาํนาจของมคธแลว มคธ

กลายเปนแควนท่ีย่ิงใหญ
สวนกาส ีท่ีมเีมอืงหลวงคือเมอืงพาราณส ีก็ข้ึนอยูใตอาํนาจ

ของแควนโกศลไปแลว
วัชชี ก็เปนแควนสําคัญ ในสมัยพุทธกาล ยังมีอํานาจมาก
ตอไปก็แควนวงัสะ ซ่ึงมีเมืองหลวงช่ือวาโกสัมพี อันเปนท่ีรู

จักกันดีในเร่ืองวาสิฏฐี หรือกามนติ  และอีกแควนหน่ึงคือ อวันตี ซ่ึง
มีอุชเชนีเปนเมืองหลวง ก็คือถ่ินของกามนิตน่ันแหละ

เปนอันวา เมื่อถึงพุทธกาล ในบรรดา ๑๖ แควน ก็เหลือ
แควนหรือรัฐ หรือประเทศ ท่ีย่ิงใหญมีอํานาจมากแค ๕ แควน คือ

๑. มคธ มีราชคฤหเปนเมืองหลวง
๒. โกศล มีสาวัตถีเปนเมืองหลวง
๓. วัชชี มีเวสาลีเปนเมืองหลวง
๔. วังสะ มีโกสัมพีเปนเมืองหลวง
๕. อวันตี มีอุชเชนีเปนเมืองหลวง
สองแควนหลังน้ีอยูไกลออกไปทางตะวันตก โดยเฉพาะ

แควนอวันตีอยูไกลมาก วัดจากราชคฤห ลัดฟา ตัดตรงเปนเสนไม
บรรทัด ถึงเมืองหลวงอุชเชนี ๘๑๕ กิโลเมตร และคงเดินทางยาก 
อยูในแถบเทือกเขาวินธยะ จัดเปนทักขิณาบถ (เรียกอยางสันสกฤต
วาทักษิณาบถ) คือดินแดนหนใต เปนปจจันตชนบท คือถ่ินหาง
ไกลปลายแดน เลยไมมีเร่ืองเกี่ยวของมาก ไมปรากฏวาพระพุทธ
เจาเคยเสด็จไปท่ีอุชเชนี
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แตถึงจะเปนแดนหางไกล ก็เปนถ่ินของพระมหาสาวก
สําคัญทานหน่ึง คือพระมหากัจจายนะ ท่ีวากันวาเปนท่ีมาของพระ
สังกัจจายน

ศิษยเอกของพระมหากัจจายนะน้ี ก็เปนมหาสาวกดวย คือ
พระโสณะกุฏิกัณณะ ซ่ึงไดเดินทางมาเฝาพระพุทธเจาหลังจาก
บวชได ๑ พรรษา และนําคําของพระอปุชฌายมากราบทูลถึงสภาพ
ติดขัดไมสะดวกเรียบร่ืนของปจจันตชนบท เพ่ือขอผอนผันพุทธ
บัญญัติบางขอ รวมท้ังขอท่ีตองอุปสมบทดวยสงฆทสวรรค คือ 
๑๐ รูป เปนเหตุใหทรงมีพระพุทธานุญาตใหอุปสมบทในปจจันต- 
ชนบทไดดวยสงฆปญจวรรค (โดยมีพระวินัยธรเปนท่ีครบ ๕)

ขอแทรกเปนเกร็ดความรูวา มีพระมหาสาวก ๒ ทาน ช่ือวา 
“โสณะ” เหมือนกัน แตอยูไกลกันสุดแดนตรงขาม ไดแกพระโสณะ
กุฏิกัณณะ แหงแควนอวันตีน้ี อยูใกลสุดดานซายของแผนท่ี (ทาง
ตะวันตกเฉียงใต เลยเมืองโภปาล/Bhopal ไปทางตะวันตก)

อีกทานหน่ึงคือ พระโสณะโกฬิวิสะ แหงเมืองจัมปา ใน
แควนอังคะ สุดดานขวา (ใกลกัลกัตตา หรือดานบังคลาเทศ)

ในพุทธกาล แควนอวันตีมีพระราชาปกครอง พระนามวา 
จัณฑปชโชต

สวนแควนวังสะ ซ่ึงพระเจาอุเทนปกครอง ท่ีจริงก็ไมไกล
นัก วัดตัดตรงจากราชคฤหถึงโกสัมพีแค ๔๐๕ กม. (โกสัมพี 
วัดตัดตรงตอไปยังอุชเชนี ๖๒๐ กม.) แตมีเร่ืองราวเก่ียวกับ
อํานาจการเมืองไมมาก จึงตัดไป

เมื่อจํากัดเขามาอีก คือตัดแควนอวันตีท่ีมีเมืองอุชเชนีเปน
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เมืองหลวง กับแควนวังสะท่ีมีเมืองโกสัมพีเปนเมืองหลวงออกเสีย
เอาแควนใหญท่ีเดนจริงๆ ก็เหลอื ๓ แควน คอื มคธ  โกศล และ วัชชี

สามแควนน้ี มเีร่ืองราวเก่ียวของกับพระพุทธศาสนามาก อยู
ดานตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ติดตอใกลเคียงกันท้ังหมด

โดยเฉพาะแควนมคธ มีช่ืออยูย่ังยืนท่ีสุด สวนแควนอื่นๆ ท่ี
วาใหญอยูในสมัยพุทธกาล พอถึงยุคหลังพุทธกาลก็คอยๆ หมดไป

สูความย่ิงใหญหนึ่งเดียว: เหลือมคธ หมดวัชชี

มเีร่ืองนาสงัเกตและนาสนใจ คอื แควนท่ีมกีารปกครองตาง
แบบกัน ท่ีควรพูดถึง ไดแก แควนมคธ กับแควนวัชชี

มคธเปนแควนท่ีปกครองแบบราชาธิปไตย อยูติดกันกับวัชชี
ซ่ึงปกครองแบบสามัคคีธรรม ฝร่ังเรียกวา ปกครองแบบ republic 
หรือ สาธารณรัฐ

ในการปกครองแบบสามัคคีธรรมน้ัน ไมใชมีผูปกครองเด็ด
ขาดเพียงผูเดียว แตใชวิธีท่ีวามีชนช้ันปกครองจํานวนหน่ึง ซ่ึงมาก
ทีเดียว อาจถึง ๗,๗๐๗ องค หมุนเวียนกันข้ึนมาปกครอง เวลาจะ
บริหารราชการแผนดินก็ตองมีการประชุมในสภา ซ่ึงมีหอประชุม
ท่ีเรียกวา สัณฐาคาร (บางทีเขียน สันถาคาร)

ในคมัภรี ทานเรียกราชาท่ีรวมกันปกครองแบบน้ีวา “คณราช”

เมือ่มเีร่ืองราวท่ีจะตองตดัสนิใจหรอืวินิจฉยักัน เชนจะรบหรือไมรบ
กับตางประเทศ หรือเกิดเร่ืองเกิดราวสําคัญข้ึน หรือมีราชการอะไร
ท่ีสําคัญจะตองตัดสินวินิจฉัย อยางเชน เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับ
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ขันธปรินิพพาน กษัตริยมัลละซ่ึงปกครองแบบน้ี ก็ตองมาประชุม
กันในสัณฐาคารเพื่อพิจารณาวา จะปฏิบัติอยางไรในการปลงพระ
สรีระของพระพุทธเจา อยางน้ีเปนตน

แควนวัชชีน้ีก็ปกครองแบบสามัคคีธรรม รวมกันปกครอง ซ่ึง
ตองประชุมกันในสัณฐาคาร พวกกษัตริยวัชชีมีช่ือเรียกวา ลิจฉวี

เปนพวกท่ีเขมแข็งมาก
ในสมัยพุทธกาลน้ัน แควนมคธกับแควนวัชชีแขงอํานาจกัน

มาก แควนโกศลก็รบกับแควนมคธนิดหนอย แตตอมา โกศลหาย
ไป วัชชีก็หายไป ตางก็สูญเสียอํานาจแกแควนมคธ

วาท่ีจริง ตอนตนพุทธกาล เมื่อมคธมีพระเจาแผนดินพระ
นามวาพิมพิสารน้ัน เทาท่ีปรากฏ บานเมืองดูจะสงบ ทางดาน
โกศลก็ตาม ทางดานวัชชีก็ตาม ไมพบปญหาหรือเร่ืองราวขัดแยง
กัน (พึงสังเกตวา พระเจาพิมพิสารเปนโสดาบัน)

แตมาถึงปลายพทุธกาล ในสมัยของพระเจาอชาตศตัรูซ่ึงเปน
โอรสของพระเจาพิมพิสาร มคธมีเร่ืองขัดแยงกันเร่ือย ท้ังกับวัชชี 
และกับโกศล

เฉพาะอยางย่ิงกับวัชชีน้ัน นาสังเกตวา ถึงกับมีการสราง
เมืองปอมหรือเมืองหนาดานข้ึนมาเพ่ือจะตาน จะก้ัน หรือเพ่ือรับ
มือกับวัชชีโดยเจาะจงลงไปเลยทีเดียว

พระเจาอชาตศัตรูมีเร่ืองหงุดหงิดพระทัยกับกษัตริยลิจฉวี 
และอยากจะหํ้าห่ันพวกวัชชีเร่ือยมา นอกจากความขัดแยงกระทบ
กระท่ังสวนพระองคแลว ก็ยังเปนเร่ืองของการแยงชิงอํานาจ และ
ความหวาดกลวั เพราะวัชชีเปนระบบอาํนาจแบบเกา มกีารปกครอง
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แบบเดมิ เมือ่มคีวามเขมแข็ง ก็จะเปนภยัคุกคามตอมคธ
ไดบอกแลววา เมืองหลวงของมคธในสมัยพุทธกาลมีช่ือวา 

ราชคฤห น้ีคือเมืองหลวงเดิมของแควนมคธในสมัยท่ีพระพุทธเจา
ประทับอยู

พระพุทธเจาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาท่ีเมือง
ราชคฤหน้ัน พูดอีกสํานวนหน่ึงก็คือ ทรงประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาท่ีเมืองหลวงของแควนมคธ

เมืองราชคฤห หรือเมืองหลวงของมคธน้ัน ไดเปนศูนยกลาง
การเผยแพรพระพุทธศาสนาเร่ือยมา  แมเมื่อพระพุทธเจา
ปรินิพพานแลว ก็เปนท่ีทําสังคายนาคร้ังท่ี ๑

ตอมาเมื่อเมืองหลวงของมคธยายไปท่ีอื่นแลว ศูนยกลาง
การเผยแพรพระพุทธศาสนาก็ยายไปท่ีน้ันดวย สังคายนาคร้ังท่ี ๑
ทําท่ีราชคฤห เมืองหลวงเกา ตอมาเมื่อถึงสังคายนาคร้ังท่ี ๓ เมือง
หลวงของมคธยายไปอยูท่ีเมืองปาตลีบุตรแลว สังคายนาคร้ังท่ี ๓ ก็
ทําท่ีปาตลีบุตร ซ่ึงเปนเมืองหลวงใหมน้ัน (สังคายนาคร้ังท่ี ๒ ทําท่ี
เมืองเวสาลี ซ่ึงก็เปนเมืองหลวงหรือเมืองสําคัญของมคธแลวใน
เวลาน้ัน) ขอใหลองเช่ือมโยงเร่ืองราวดู

ราชคฤหเปนเมืองหลวงของมคธในพุทธกาล ตลอดสมยัของ
พระเจาพิมพสิาร ตอมาพระราชโอรสของพระเจาพิมพสิาร คือพระ
เจาอชาตศัตรู ไดปลงพระชนมพระราชบิดา แลวข้ึนครองราชยท่ี
เมืองราชคฤหน่ันแหละ จนถึงปลายพุทธกาลจึงมเีร่ืองราวของการ
สรางเมอืงหนาดานเพือ่ปองกันวัชชีน้ีข้ึนมา

เหตุการณน้ีเกิดข้ึนกอนพระพุทธเจาปรินิพพานไมนาน มี



หลักศิลาจารึกอโศก๒๖

เร่ืองบันทึกไวในพระไตรปฎก ดงัท่ีทานเลาไวในมหาปรินิพพานสตูร
เร่ืองเริ่มท่ีเมืองราชคฤห เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูท่ีภูเขา

คิชฌกูฏ พระเจาอชาตศัตรูสงวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหง
มคธไปเฝา โดยบอกใหกราบทูลวา พระองคจะทรงยกทัพไปปราบ
กําจัดแควนวัชชีใหพินาศยอยยับ และใหฟงดูวาพระพุทธเจาจะ
ตรัสวาอยางไร อันน้ีเปนขอปรารภใหพระพุทธเจาทรงแสดงหลัก
อปริหานิยธรรมหลายหมวด

ตอมา พระพุทธเจาเสด็จออกจากเมอืงราชคฤหแหงมคธ เพ่ือ
ไปทรงจําพรรษาในแควนวัชชี ไดเสด็จผานนาลันทาไปยังหมูบาน
ปาตลคิาม (ปาฏลคิาม ก็เขียน) เพ่ือเสด็จขามแมนํ้าคงคาจากท่ีน่ัน
ไปเขาสูเขตแดนของวัชชี

เมื่อเสด็จถึงปาตลิคาม ก็ทรงไดพบกับสุนีธะ และวัสสการ 
พราหมณ มหาอํามาตยแหงมคธ ซ่ึงมาบัญชาการสรางเมืองหนา
ดานเพ่ือตานโตวัชชีดังท่ีกลาวขางตน

สุนีธะและวัสสการไดมาเฝาและทูลนิมนตไปรับถวาย
ภัตตาหารท่ีบานพักของตน หลังจากเสวยภัตตท่ีน่ันแลว พระพุทธ
เจาก็เสด็จไปทรงขามแมนํ้าคงคาเขาสูเขตแดนแควนวัชชี และเสดจ็
ตอไปเพือ่จําพรรษาทีเ่วฬุวคาม ใกลเมอืงเวสาล ี ท่ีเปนเมอืงหลวง
ของวัชชี๑

                                                                                                                                                                

๑ ตามความในมหาปรินิพพานสูตร จะเห็นเสนทางเสด็จของพระพุทธเจาในปสุดทายที่จะ
ปรินิพพาน ลําดับสั้นๆ คือ เร่ิมที่เมืองราชคฤห แลวเสด็จออกเดินทาง แวะที่ราชอุทยานอัมพ-
ลัฏฐิกา ที่เมืองนาลันทา (ณ ปาวาทิกัมพวัน) ที่ปาตลิคาม ทรงขามแมน้ําคงคาเขาเขตวัชชี เสด็จ
ตอไปแวะท่ีโกฏิคาม ทีน่าทกิคาม (นาตกิา ก็วา) แลวเสด็จถึงเมอืงเวสาล ีแวะท่ีอัมพปาลวีนั แลวไป
ทรงจําพรรษาท่ีเวฬวุคาม ระหวางพรรษาทรงอาพาธหนกั ทรงดําริวาไมควรจะปรินพิพานโดยยังไมได
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ตอนน้ัน เมอืงหนาดานท่ีกําลงัสรางยังไมปรากฏชือ่ รูกันเพียง
วาเปนเมืองใหมซ่ึงสรางข้ึนท่ีหมูบานปาตลิคาม มาไดยินช่ืออีกที
เปนปาตลบุีตร เมือ่กลายเปนเมอืงใหญโตแลว เปนเมอืงหลวงใหม
ของมคธในยุคหลงัตอมา รวมท้ังในสมยัพระเจาอโศกมหาราช

รวมความวา เวลาน้ัน พระเจาอชาตศตัรูกําลงัมปีญหากับ
แควนวัชชี ตองการปราบแควนวัชชี จึงตองสรางความเขมแข็งดาน
ชายแดน โดยเฉพาะหมูบานปาตลิคามน้ันเปนจุดยุทธศาสตร
สําคัญ อยูบนฝงแมนํ้าคงคาดานตรงขามกับวัชชี เพียงมีแมนํ้า
คงคาค่ันอยู จึงไดทรงดําเนินการสรางใหเปนเมืองปอม หรือเมือง
หนาดาน เพ่ือเตรียมสงครามกับแควนวัชชี น่ีคือกําเนิดของเมือง
ปาตลีบุตร (ปจจุบันช่ือไดเพ้ียนมาเปน “ปตนะ”)

ตอมา วัสสการพราหมณผูสรางเมืองหนาดานท่ีปาตลิคามน่ี
แหละ ก็ใชกลอุบายใหพระเจาอชาตศตัรูทําทีลงโทษขับไลตวัออก
ไป แลวก็เขาไปอยูกับพวกวัชชี พอไดโอกาสก็เกลี้ยกลอมยุแหย จน
กระท่ังกษัตริยลิจฉวีท่ีปกครองแควนวัชชีน้ันแตกสามัคคีกันหมด

เมื่อพระเจาอชาตศัตรูยกทัพไป พวกเจาลิจฉวี กษัตริยวัชชี 
ไมพรอมใจกัน ออนแอ ก็เลยพายแพ อาณาจักรวัชชีก็พินาศ และ
กลายเปนดินแดนของแควนมคธสืบมา น้ีเปนเหตุการณหลัง
พุทธกาลไมนาน
                                                                                                      
ลาอุปฏฐากและภกิษสุงฆ จึงทรงระงบัอาพาธไว (พระสตูรพกัเร่ืองไว อรรถกถาเลาแทรกตอวา ออก
พรรษาแลว เสดจ็ไปเมอืงสาวตัถี แลวไปเมอืงราชคฤห แลวขามแมน้าํคงคาเขาเขตวชัชีทีอุ่กกเจลา) 
พระสตูรเลาตอวา เสดจ็เขาเมอืงเวสาล ีปลงพระชนมายุสงัขารท่ีปาวาลเจดยี (จาปาล- ก็วา) แลวทรง
แจงแกทีป่ระชุมสงฆทีป่ามหาวนั เสดจ็เขาไปบณิฑบาตคร้ังสดุทายในเวสาล ี จากนัน้ เสดจ็ไปแวะ
ภณัฑคาม หตัถิคาม อัมพคาม ชัมพคุาม โภคนคร แลวไปเมอืงปาวา เสวยทีบ่านนายจนุทะ แลวเสดจ็
สูเมืองกุสนิารา ปรินพิพานท่ีสาลวโนทยาน
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ตอมา หลงัพุทธกาลน้ันไปอกีนาน จนกระท่ังสิน้วงศของพระ
เจาอชาตศัตรูไปอีกระยะหน่ึงแลว จึงมีการยายเมืองหลวงจาก
ราชคฤห มาอยูท่ีปาตลีบุตร ซ่ึงตอนน้ันเปนเวลาท่ีแควนวัชชีไดสิ้น
อํานาจไปนานแลว และแควนมคธท่ีมีปาตลีบุตรเปนเมอืงหลวงก็
เจริญสืบมา จนกระท่ังถึงยุคสมัยของพระเจาอโศกแหงโมริยวงศ

สูความย่ิงใหญหนึ่งเดียว: เหลือมคธ หมดโกศล

สวนโกศลก็เปนแควนย่ิงใหญ และดังไดบอกแลว กอนถึง
พุทธกาล กาสีซ่ึงมีพาราณสีเปนเมืองหลวง ไดตกเปนสวนหนึ่งของ
โกศล พระเจาปเสนทิโกศลก็ปกครองท้ังสองแควน เปนมหาอํานาจ

พระเจาปเสนทิโกศล มีความสัมพันธอันดีกับพระเจาพิมพิ
สาร เพราะทรงเปนพ่ีเขย กลาวคือเจาหญิงโกศลเทวีซ่ึงเปนพระ
กนิษฐาของพระเจาปเสนทิโกศล เปนมเหสีของพระเจาพิมพิสาร

เมื่อองคราชาทรงเปนพระญาติกันแลว แควนท้ังสองน้ีซ่ึงอยู
ในฐานะท่ีจะแขงอํานาจกัน ก็อยูกันโดยสงบ และมีความใกลชิด
กันมาก ขอน้ีอาจจะเปนโยงใยอยางหน่ึงท่ีวา เมื่อพระเจาพิมพิสาร
มีความสัมพันธเลื่อมใสพระพุทธเจา ก็ทําใหพระเจาปเสนทิโกศลมี
ความเลื่อมใสงาย เพราะมีความใกลชิดสนิทถึงกัน

เมื่อพระเจามหาโกศล พระราชบิดาของพระเจาปเสนทิโกศล 
พระราชทานพระราชธิดาไปอภิเษกสมรสกับพระเจาพิมพิสารแลว 
ก็ไดพระราชทานหมูบานในแควนกาสีหมูบานหนึ่ง ใหเปนของ
ขวัญในงานอภิเษกสมรสแกแควนมคธของพระเจาพิมพิสาร
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ตอมาพระเจาอชาตศัตรูซ่ึงเปนหลานของพระเจาปเสนทิ
โกศล ไดปลงพระชนมพระราชบิดาคือพระเจาพิมพิสาร พระนาง
โกศลเทวีซ่ึงเปนพระมเหสีของพระเจาพิมพิสาร และเปนพระ
กนิษฐาของพระเจาปเสนทิโกศล ทรงเสียพระทัยมาก จนเปนเหตุ
ใหสิ้นพระชนมตามไป

พระเจาปเสนทิโกศลกริ้วพระเจาอชาตศัตรูเปนอยางย่ิง จึง
ยึดเอาหมูบานกาสีท่ีไดพระราชทานใหเปนของขวัญน้ันกลับคืนมา 
โดยทรงถือวาผูฆาพอไมมีสิทธิ์ไดทรัพยสมบัติของพอ แลวตอมาก็
ทรงทําสงครามกับพระเจาอชาตศัตรู ผลัดกันแพผลัดกันชนะ

คร้ังสุดทาย พระเจาปเสนทิโกศลชนะ จับเปนพระเจาอชาต
ศัตรูได แตก็ไมฆาเพราะเห็นเปนพระนัดดา แตใหสละราชสมบัติ 
และตอมาพระเจาปเสนทิโกศลคงจะเห็นพระทัย โปรดใหกลับไป
ครองราชสมบัติอีก และยังพระราชทานพระราชธิดาใหไปดวย 
มคธกับโกศลจึงกลับเปนไมตรีกันอีกจนกระท่ังสิ้นรัชกาล

ในตอนปลายรัชกาล เจาชายวิฑูฑภะซ่ึงเปนพระราชโอรส
ของพระเจาปเสนทิโกศล ไดยึดอํานาจพระเจาปเสนทิโกศล

พระเจาปเสนทิโกศลทรงมาหนีไป โดยตั้งพระทัยจะไปขอ
กําลังพระเจาอชาตศัตรู ซ่ึงเปนพันธมิตรกันแลวและก็เปนหลาน
ดวย ใหมาชวย ไดทรงมาตลอดเวลายาวนานและรีบรอน ทรง
เหน็ดเหน่ือยมาก โดยมีผูติดตามไปคนเดียว

พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปไมทัน ประตูเมืองปดเสียกอน 
เพราะท่ีเมืองราชคฤหน้ัน พอคํ่าเขาก็ปดประตูเมือง และไมวาใคร
ท้ังน้ันไมยอมใหเขา จึงตองประทับคางแรมอยูนอกเมือง
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ขณะน้ัน ทรงพระชรามากแลว มีพระชนมายุถึง ๘๐ พรรษา 
อีกท้ังอากาศก็หนาวมากและทรงเหน็ดเหน่ือยมาดวย เลยเสด็จ
สวรรคตท่ีหนาประตูเมือง พอรุงเชา ขาวถึงพระเจาอชาตศัตรู ก็
เสด็จมาอัญเชิญพระศพไปจัดพิธีถวายพระเพลิง

ฝายเจาชายวิฑูฑภะ เมื่อยึดอํานาจไดแลว ดวยเพลิงแคน
และผูกอาฆาตไวตอเจาศากยะท่ีเคยแสดงความรังเกียจเหยียด
หยามชาติกําเนิดของตน ตอมาก็ยกทัพไปลางเผาพันธุศากยะ 
คร้ันเสร็จการแลว ในยามราตรี ระหวางทางกลบัสูราชธานี ขณะพัก
ทัพบนหาดทรายริมฝงแมนํ้าอจิรวดี มฝีนใหญกระหนํ่าและนํ้าไดข้ึน
มาไหลบาอยางรวดเร็วทวมกองทัพ พาร้ีพลกับท้ังพระเจาวิฑูฑภะ
ใหมวยมรณในกระแสนํ้า และทําใหโกศลรัฐรางราชาไรผูปกครอง

ดังไดเลาแลววา หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระ
เจาอชาตศัตรูไดยกทัพไปกําจัดแควนวัชชีสําเร็จ และอีกดานหน่ึง 
แควนโกศลก็ถูกผนวกเขาไปไวใตอํานาจแควนมคธ จึงเปนอันวา 
ท้ังแควนวัชชีและแควนโกศลก็ไดเขาไปรวมอยูในแควนมคธ

โดยนัยน้ี จึงเหลือแตมคธ เปนแควนเดียวท่ีย่ิงใหญ เปน
มหาอาํนาจสงูสดุ และรุงเรืองตอมา จนในท่ีสดุไดตกเปนของราชวงศ
โมริยะ เมื่อพระเจาจันทรคุปต พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช
ข้ึนครองมคธน้ัน เร่ิมราชวงศใหมใน พ.ศ.๑๖๘ (นับและคํานวณ
อยางฝร่ังวา 321 BC/พ.ศ.๑๖๓) หลังจากท่ีอเลกซานเดอรมหาราช
เลิกทัพกลับไปจากการท่ีจะเขาตีอินเดีย ในป 325 BC

จากน้ัน เวลาก็ผานมาจนพระเจาอโศกข้ึนครองราชย เปน
ราชาแหงมคธใน พ.ศ. ๒๑๘

เร่ืองเปนมาอยางไร พึงดูกันตอไป
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มคธย่ิงใหญเปนหนึ่ง: หลายราชวงศท่ีผันผาน

สิ้นพุทธกาล เมื่อแควนโกศล และวัชชี มาตกอยูใตอํานาจ
ของแควนมคธหมดแลว ราชคฤห ซ่ึงเปนเมืองหลวงของมคธ ก็เปน
ศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรืองและอํานาจทางการเมือง

เมืองราชคฤหน้ี เปนเมืองหลวงของแควนมคธมาตลอด
พุทธกาล แลวภายหลังไดยายเมืองหลวงไปต้ังท่ีปาตลีบุตร

แตกอนท่ีจะยายไปปาตลีบุตรน้ัน ตามตํานานบางแหงวา 
ยายไปเมืองเวสาลีกอน

คัมภีรบอกวา พระเจาสุสูนาค (เรียกสุสุนาค บาง สิสุนาค 
บางก็มี; คัมภีรสันสกฤตเรียกวา ศิสุนาค) เปนผูยายเมืองหลวงของ
แควนมคธจากราชคฤหไปท่ีเวสาล ี (แตหลกัฐานน้ีไมแนนนัก หลกั
ฐานสวนมากบอกวา ยายจากราชคฤหไปปาตลีบุตรเลยในสมัย
พระเจากาลาโศกราช ซ่ึงเปนโอรสของพระเจาสุสูนาค)

เวสาลี เปนเมืองหลวงของแควนวัชชี เวลาเรียกเปนภาษา
ไทยเรามักนิยมใชรูปสันสกฤตวา ไวศาลี โดยแผลงเปน ไพศาลี

การท่ีพระเจาสุสูนาคแหงแควนมคธ ยายเมืองหลวงจาก
ราชคฤหไปต้ังท่ีเวสาลีไดน้ัน ก็เพราะวา แควนมคธไดปราบแควน
วัชชีลง และวัชชีกลายเปนสวนหน่ึงของแควนมคธไปแลว

เร่ืองน้ีก็เปนเคร่ืองยืนยันวา เวสาลีไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
แควนมคธแลว พระเจาแผนดินมคธจึงยายเมืองหลวงไดตามชอบ
ใจ เมื่อชอบเมืองเวสาลี ก็ยายไปเมืองเวสาลี

เหตุผลอีกอยางหน่ึง ท่ีพระเจาสุสูนาคยายเมืองหลวงจาก
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ราชคฤหไปยังเวสาลีน้ัน อาจเปนไดวาเพราะพระเจาสุสูนาคเอง 
เปนเช้ือสายเจาลิจฉวีในเมืองเวสาลีแหงแควนวัชชีเกา

ขอเลาความยอนหลังอีกคร้ังวา ในวงศของพระเจาพิมพิสาร
กษัตริยนับจากพระเจาอชาตศัตรูเปนตนมา ลวนทําปตุฆาต คอืฆา
พระราชบิดาท้ังสิน้ จนเรียกไดวาเปนราชวงศปตฆุาต ตามลาํดับดงัน้ี

พระเจาพิมพิสาร ครองราชย ๕๒ ป

พระเจาอชาตศัตรู ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว ครองราชย ๓๑ ป 

(แบงเปนกอนพุทธปรินิพพาน ๗ ป และหลังพุทธปรินิพพาน ๒๔ ป)
พระเจาอุทยภัทร (หรืออุทายิภัทท) ปลงพระชนมพระเจาอชาตศัตรูราช

บิดาแลว ครองราชย ๑๖ ป

พระเจาอนรุุทธ ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว
พระเจามุณฑะ ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว
พระเจานาคทัสสก (หรือนาคทาสกะ) ปลงพระชนมพระราชบิดาแลว 

ครองราชย ๒๔ ป

ในรัชกาลน้ี ถึง พ.ศ.๗๒ อํามาตยและราษฎรไมพอใจวงศ
กษัตริยท่ีมีแตปตุฆาตตลอดมา จึงถอดพระเจานาคทัสสกจากราช
สมบัต ิแลวอญัเชิญสสุนูาค ซ่ึงเปนอาํมาตยรับราชการอยูในราชคฤห
แตเปนเช้ือสายเจาลจิฉวี ข้ึนครองราชย ตัง้ราชวงศใหมช่ือวาไศศนุาค

ในรัชกาลพระเจาสสุนูาคน้ี แควนมคธก็ปราบแควนอวันตีได 
และผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของมคธ

พระเจาสุสูนาคครองราชยอยู ๑๘ ป แลว
โอรสชื่อกาลาโศกครองราชยตออีก ๒๘ ป

ในปท่ี ๑๐ แหงรัชกาลน้ี ครบ ๑๐๐ ปนับแตพุทธปรินิพพาน 
ก็ไดมีการสังคายนา คร้ังท่ี ๒ ท่ีเมืองเวสาลี

ครองรวม ๘ ป
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พระเจากาลาโศกราช ซ่ึงเปนพระเจาแผนดินมคธ แตเปนเช้ือ
สายของวัชชี ไดทรงอุปถัมภการสังคายนา คร้ังท่ี ๒ ซ่ึงจัดข้ึนท่ี
เมืองเวสาลี ท่ีไดเปนสวนหน่ึงของแควนมคธแลวน้ี

ตอมา พระเจากาลาโศกราชน่ีแหละ ก็เปนผูยายเมืองหลวง 
จากเวสาล ี ไปท่ีปาตลบุีตร แสดงวามกีารยาย ๒ คร้ัง คอื ยายจาก
ราชคฤห ไปเวสาลี แลวก็ยายจากเวสาลี ไปท่ีปาตลีบุตร อีกทีหน่ึง

ตอนท่ีพระเจากาลาโศกราช อุปถัมภสังคายนาคร้ังท่ี ๒ น้ัน 
การสังคายนาจัดท่ีเมืองเวสาลี อาจเปนไดวา หลังจากสังคายนา
แลว พระเจากาลาโศกราชจึงไดยายเมืองหลวงไปท่ีปาตลีบุตร 
หรืออาจจะยายไปกอน แตเมืองเวสาลีก็เปนเมืองใหญ และเร่ืองก็
เกิดข้ึนท่ีน่ัน พระสงฆจึงมาจัดการสังคายนาข้ึนท่ีเวสาลีน้ี

(หลักฐานสวนมากบอกวา พระเจากาลาโศกราช ยายเมือง
หลวงจากราชคฤห ไปยังปาตลีบุตร)

ท่ีปาตลีบุตร เมืองหลวงใหมน้ี มีมหากษัตริยปกครองตอจาก
พระเจากาลาโศกราช สืบมา คือ

ราชโอรส ๑๐ พระองคของพระเจากาลาโศก รวมกนัปกครอง ๒๒ ป

หลักฐานตอนน้ีขัดแยงกันบาง ท่ีกลาวน้ีวาตาม วินย.อ.๑/๗๓

ซ่ึงบอกวา พระเจากาลาโศกมีโอรส ๑๐ พระองค ซ่ึงไดรวมกันปก
ครองแผนดินตอจากพระเจากาลาโศกอกี ๒๒ ป แต Encyclopaedia 
Britannica, 1988 (คํา “Shaishunaga dynasty”) สันนิษฐานวา พระ
เจากาลาโศกถูกจับปลงพระชนมโดยกษัตริยท่ีตั้งราชวงศใหม คือ
ราชวงศนันทะ
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จากน้ัน ราชวงศไศศุนาคไดสิ้นสุดลง เพราะมหาปทมนันทะ
แยงราชสมบัติได และต้ังราชวงศใหมคือราชวงศนันทะ กษัตริย
องคน้ีเห้ียมโหดมาก และไดขยายอาณาจักรออกไปอีกกวางไกล

ราชวงศนันทะ มีกษัตริยปกครองตอมา ๙ รัชกาล รวม ๒๒ ป

กษัตริยองคสดุทายของราชวงศน้ี พระนามวาธนนันทะ ครอง
ราชยในชวงท่ีพระเจาอเลกซานเดอรมหาราช (Alexander the 
Great) กรีฑาทัพมาถึงเขตแดนชมพูทวีป

อเลกซานเดอร ราชาแหงมาซิโดเนีย (Macedonia) โอรสของ
พระเจาฟลปิท่ี ๒ ศษิยของอริสโตเติล (Aristotle) ซ่ึงเปนอาจารย
ประจําพระองคเมือ่มชีนมายุ ๑๓–๑๖ และไดสอนใหสนพระทัยใน
ปรัชญา การแพทย และการสอบคนทางวิทยาศาสตร แตยังสอนให
ถือความคิดท่ีสบืกันมาวาคนชาติอืน่จากกรีกเปนไดเพียงทาส

อเลกซานเดอรข้ึนครองราชยในป 336 BC๑  (พ.ศ.๑๔๘) แลว
ปราบปรามเมืองใหญเมืองนอยไดครอบครองแดนกรีกท้ังหมด ตอ
มาจึงขยายอํานาจมายึดครองอียิปตในป 332 BC แลวมาพิชิต
จักรวรรดิเปอรเซียท่ีย่ิงใหญเสร็จสิน้ในป 330 BC จากน้ันในป 328 

BC ก็เขาครองอาณาจักรบากเตรีย (Bactria, ชาวชมพูทวีปเรียกวา
โยนก) แลวในปตอมา  ยกพลออกจากบากเตรีย (Plutarch เขียนไว
วากําลงัพล ๑๒๐,๐๐๐ แตนักประวัตศิาสตรสนันิษฐานวาคงรวม
กําลังหนุนท้ังหมดดวย เฉพาะกําลังรบแทๆ นาจะประมาณ 
                                                                                                                                                                

๑ ตําราประวัติศาสตรฝายตะวันตกวา ราชวงศนันทะส้ินสุด 321 BC เทียบกับตัวเลขของ
อรรถกถา (วินย.อ.๑/๗๓) ซ่ึงลําดับรัชกาลแหงราชวงศในชมพูทวีปวาราชวงศนันทะ
ครองถึง พ.ศ.๑๖๒ เม่ือคํานวณตามนี้ ถือไดวาตรงกัน (ในท่ีน้ีคือ 484-336=148)
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๓๕,๐๐๐ คน) มาหยุดย้ังตัง้ทัพท่ีเมอืงตักสลิาในป 326 BC เตรียม
ทําสงครามรุกลึกเขาไปในลุมแมนํ้าสินธุ และไดพบกับจันทรคุปต
(กรีกเรียกวา Sandrokottos) เจาเช้ือสายโมริยะ ซ่ึงกําลงัคิดการลม
ราชวงศนันทะ

หลกัฐานฝายกรีกบันทึกไววา กองทัพมคธของราชวงศนันทะ
มีร้ีพลทหารราบ ๒๐๐,๐๐๐ ทหารมา ๒๐,๐๐๐ กองทัพรถ 
๒,๐๐๐ และกองทัพชาง ๓,๐๐๐

ประวัติศาสตรเลาวา ในป 325 BC พระเจาอเลกซานเดอรได
เลิกความคิดท่ีจะเขาตีอินเดียและยกทัพกลับประเทศกรีก แต
สวรรคตกลางทาง โดยไมทราบเหตุผลวาทําไมจึงไมรบกับมคธ

แตมีหลักฐานวา เมื่ออเลกซานเดอรทําสงครามผานปญจาบ
เขามา ทหารกรีกซ่ึงออนลาท้ังรางกายและจิตใจ พากันแข็งขืน
แสดงความเหน่ือยหนายไมยอมรบตอไปอีก

นักประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวา ทหารกรีกเห็นกอง
ทัพของกษัตริยนันทะแหงมคธแลวหวาดกลัว ไมยอมรบ (ดู “India, 

Pre-Mauryan states”, Encyclopaedia Britannica, 1988)
ทางฝายจันทรคุปตยังคิดการมุงมั่นสูรบตอไปจนข้ึนครอง

มคธไดสําเร็จ
สวนอเลกซานเดอรมหาราช แมจะไดเลิกทัพกลับไปและ

สวรรคตระหวางทางใน ๒ ปตอมา แตแมทัพของพระองคซ่ึงปกครอง
ดินแดนท่ีพิชิตไว ก็ไดตั้งตัวข้ึนเปนกษัตริยแลวแผอํานาจตอไป 
และจันทรคุปตก็จะไดเผชิญกับกษัตริยอดีตแมทัพของอเลกซาน
เดอรมหาราช ท่ีครองดินแดนประชิดชมพูทวีปน้ีในไมชา
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จันทรคุปต ลมราชวงศนันทะ ตั้งราชวงศโมริยะ (สันสกฤตวา 
เมารยะ) ครองราชยแหงมคธท่ีกรุงปาตลีบุตร และขยายดินแดน
ออกไปอยางกวางขวาง นาน ๒๔ ป

จากน้ัน พระเจาพินทุสาร ราชโอรส ครองราชย ๒๘ ป

สิ้นรัชกาลน้ี พ.ศ.๒๑๔ ก็ถึงสมัยของพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึง
ครองราชย ๔ ป กอนราชาภิเษกใน พ.ศ.๒๑๘ แลวครองแผนดิน
ตอมาอีก ๔๒ ป จนสวรรคตใน พ.ศ.๒๖๐ (ตาํราฝายตะวันตกสวน
มากวาสมยัอโศก = พ.ศ.๒๗๐–๓๑๒)

น้ีเปนภาพของเหตุการณสืบเน่ืองจากพุทธกาล ท่ีเคียงขาง
กับเร่ืองราวในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

สืบสายราชวงศอโศก: พุทธกาลถึงครองมคธ

ไดบอกขางตนวา จันทรคุปตเปนเจาเช้ือสายโมริยะ และไดข้ึน
ครองมคธ ตั้งราชวงศใหม คือโมริยวงศ (เขียนอยางสันสกฤตเปน 
เมารยะ) จึงควรทราบใหชัดข้ึนสักหนอยวา โมริยวงศน้ีมาจากไหน 
และจันทรคุปตตั้งโมริยวงศอยางไร

เจาเผาโมริยะน้ี วากันวาเปนสายพระญาติวงศของพระพุทธ
เจา ซ่ึงอาจเปนไดวา สืบเช้ือสายมาจากเจาศากยะท่ีถูกลางเผา

เร่ืองราวก็ยอนไปถึงสมยัพุทธกาล และโยงไปท่ีเร่ืองพระเจา
วิทูฑภะ ซ่ึงไดเลาไปแลววา ตอนทายพุทธกาล พระเจาวิทูฑภะยึด
อํานาจพระราชบิดา คือพระเจาปเสนทิโกศล  แลวยกทัพไปปราบ
แควนศากยะ โดยมุงจะลางเผาของเจาศากยะ คอืศากยวงศ ซ่ึงก็คอื
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วงศของพระพทุธเจาน่ันเอง และไดทําลายแควนศากยะหมดสิ้น
กษัตริยสายศากยะท่ีหลงเหลืออยู อาจหนีไปอยูตามเชิงเขา

หิมาลัย ตอมา ก็ไดคอยๆ รวบรวมพวกพองเผาพันธุ มีกําลังมาก
ข้ึน  โมริยะน้ีก็เปนศากยะสายหน่ึง

จนกระท่ังประมาณ พ.ศ. ๑๖๐ ก็ไดมีคนสําคัญในพงศเผา
โมริยะน้ีเกิดข้ึน ช่ือวาจนัทรคปุต ซ่ึงไดพยายามท่ีจะรวบรวมอาํนาจ
ข้ึนมาชิงแควนมคธ

เวลาน้ัน แควนมคธใหญมาก โมริยะเปนเพียงชนเผาหน่ึง
เทาน้ัน พวกโมริยะ โดยจันทรคปุตเปนหัวหนา ไดพยายามเขามายึด
อาํนาจแควนมคธ แตก็ยังทําการไมสําเร็จ

พอดีถึงยุคท่ีพระเจาอเลกซานเดอรมหาราช มีอํานาจข้ึนมา
ทางกรีก ตองการแผอํานาจไปท่ัวโลก ก็ไดกรีฑาทัพตีมาตลอด จน
ถึงชายแดนประเทศอินเดีย และคิดวาตองตีประเทศอินเดียดวย จึง
ไดพักกําลังพลอยูชายแดนประเทศอินเดีย ท่ีเมืองตักสิลา (บาลี = 
ตกฺกสิลา; สันสกฤต = ตกฺษศิลา; ฝร่ังเขียนตามกรีก = Taxila)

ท่ีตักสิลาน้ัน อเลกซานเดอรมหาราชเตรียมวางแผนท่ีจะทํา
สงครามกับชมพูทวีป  คือแควนมคธน้ี  ซ่ึงกําลังเปนแควน
มหาอาํนาจอยู

พอดีประจวบเวลาเดียวกันกับปูของพระเจาอโศก คือพระ
เจาจันทรคุปต ก็กําลังพยายามจะเขายึดอํานาจแควนมคธ จึงมี
ความคิดเกิดข้ึนวา ถาท้ังสองฝายมารวมเปนพันธมิตรกัน แลวชวย
กันรบ ก็จะเอาชนะแควนมคธได

ท้ังสองฝายมีผลประโยชนรวมกัน พระเจาอเลกซานเดอรก็
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คิดวา ถาไดคนอินเดียเองมาชวย การรบก็จะมีกําลังทําใหสําเร็จ
งายข้ึน ฝายจันทรคุปตก็เชนเดียวกัน คิดวาถาไดอาศัยฝายอเลก
ซานเดอรมาชวย ก็จะสามารถรบชนะได เพราะตนมีกําลังไมพอ 
ท้ังสองฝายมีความคิดรวมกันอยางน้ี ก็นัดพบกัน

พอพบกัน ก็เกิดปญหาวาใครจะเคารพใครกอน ท้ังสองฝาย
ตางก็ถือตัวไมยอมเคารพกอน

ฝายจันทรคุปต (พวกกรีกเรียกวา Sandrocotus หรือ 
Sandracottos) เขาไปในเขตอํานาจของพระเจาอเลกซานเดอร 
เพราะเขาไปพบในคายของเขา พระเจาอเลกซานเดอรก็สั่งจับ เอา
จันทรคุปตเขาคุกขังไว แตมเีร่ืองเลาวา ตอมาจันทรคปุตหนีออกไป
ได และมีนิยายอิงประวัติศาสตรเลาเร่ืองท่ีจันทรคุปตหนีออกมา

สวนทางฝายพระเจาอเลกซานเดอรเอง คดิไปคดิมา มเีร่ือง
ราวอยางไรไมชัดนัก ก็ยกทัพกลบัไป แลวก็ไปสวรรคตกลางทาง

ดนิแดนท่ีพระเจาอเลกซานเดอรตีได พระองคก็ท้ิงแมทัพนาย
กองไวใหปกครอง แมทัพนายกองเหลาน้ัน ตอมาก็ยกตัวข้ึนเปน
พระเจาแผนดิน เปนแควนตางๆ หลายแควน

กลาวฝายเจาจันทรคุปต เมื่อหนีออกมาจากเงื้อมมือของ
พระเจาอเลกซานเดอรไดแลว ก็ตองมาหาวิธียึดอํานาจแควนมคธ
ดวยตนเองตอไป และมีเร่ืองมีราวมากมาย

คร้ังหน่ึงท่ีสําคัญ จันทรคุปตนึกวาตัวเองมีกําลังมากพอแลว 
ก็ยกทัพเขาตีแควนมคธ ปรากฏวาพายแพ ตัวเองเอาชีวิตแทบไม
รอด แลวก็หนีซอกซอนไปจนถึงหมูบานแหงหน่ึง

เมื่อเขาไปในหมูบานแหงน้ัน พอดีผานมาทางบานท่ียายคน
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หน่ึงกําลังทําขนมเบ้ืองใหหลานกิน ทีน้ีพอเอาลงจากเตา เรียกวา
ทอดเสร็จใหมๆ  ก็หยิบสงใหหลาน หลานรับมากําลังรอนๆ กัดกรวม
ลงไปตรงกลาง ก็รองไหจาเพราะมนัรอนจัด ลวกเอาลิน้เอาปากเขา

เมื่อหลานรองข้ึนมา ยายก็เลยดาเอาวา “เอ็งมันโงเหมือน
เจาจันทรคุปต กัดกินลงไปไดยังไงตรงกลางยังรอนจัด มันตองเล็ม
กินจากขอบขางนอกเขามากอนสิ” (ขอบมันบาง ก็เย็นเร็วกวา)

เจาจันทรคุปต กําลังหนีซอกซอนมาในชนบทถึงหมูบานน้ัน
พอดี เมื่อไดยินเสียงยายดาหลานอยางน้ี ก็ไดความคิดข้ึนมาทันที 
จึงเปลี่ยนแผนการรบใหมวา จะไปรบโดยตรงบุกทะลวงเขาไปคง
ไมไหว กําลังเรานอยกวา ตองใชวิธีแบบกินขนมเบ้ือง คือเล็มจาก
ขอบเขามา

ดังน้ัน เจาจันทรคุปตจึงคอยๆ ไปซองสุมกําลังใหม โดยผูก
ไมตรีกับเผาเล็กเผานอย รวมไพรพลไดมากข้ึนแลว ก็เขามาตี
อาณาจักรมคธ ดวยวิธีลอมเขามาจากรอบนอกตามลําดับ

ในท่ีสดุ จันทรคุปตก็รบชนะกษัตริยราชวงศนันทะแหงแควน
มคธ แลวก็ข้ึนครองแผนดิน เปนกษัตริยแหงราชวงศใหม คือ
ราชวงศโมริยะ (น้ีเขียนตามภาษาบาลี แตตําราฝร่ังเขียนอยาง
สันสกฤตเปน เมารยะ/Maurya) และครองเมืองปาตลีบุตรสืบมา

ไดบอกแลววา เมือ่พระเจาอเลกซานเดอรสวรรคตแลว แมทัพ
ท่ีพระองคตั้งหรือมอบหมายไวใหปกครองดินแดนท่ีตีได ก็ตั้งตัวข้ึน
เปนเจาผูปกครอง เกิดเปนแควนหรือประเทศใหมๆ  ข้ึนมา แลวก็แยง
ชิงอํานาจและดินแดนกันเอง เชน นายพลโทเลมีก็ข้ึนเปนกษัตริย 
เร่ิมตนราชวงศ Ptolemy ท่ีปกครองอียิปต นายพลแอนติโกนัสก็
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ข้ึนเปนราชาแหงมาซิโดเนีย เปนตนกําเนิดของวงศกษัตริย 
Antigonus นายพลซีลูคัสท่ีไดปกครองกรุงบาบิโลน ก็ยึดครองดิน
แดนท่ีตไีดทางตะวันออกดานเอเชีย เชน อหิราน ท้ังหมด (ในท่ีสดุก็
ครองท่ีซีเรีย) ข้ึนเปนพระเจา Seleucus ท่ี ๑ (กษัตริย Antiochus
ท้ังหลาย อยูในสายราชวงศของ Seleucus น้ี)

โดยเฉพาะพระเจาซีลูคัสท่ี ๑ เมื่อจัดการปญหาภายใน
ระหวางพวกขุนพลดวยกันพอลงตัวไดพอสมควรแลว ก็เร่ิมงาน
กระชับอํานาจและขยายอาณาจักรทางตะวันออกดานอินเดีย จึง
มาขัดแยงกับพระเจาจันทรคุปต แลวก็ตองเผชิญกันในป 305 BC

ในท่ีสุด ซีลูคัสตองทําขอตกลงสละดินแดนในเขตชมพูทวีปท่ี
อเลกซานเดอรตไีดไว กับท้ังดินแดนชายเขตแมทางตะวันตกของแม
นํ้าสนิธ ุใหแกจันทรคุปต โดยไดรับชาง ๕๐๐ เชือกเปนของตอบแทน

ถึงแมซีลูคัสจะตองสูญเสียมากในคราวน้ี แตชางท่ีไดไปก็นํา
โชคใหญมาใหเขาตอมา คือจากน้ันอีก ๔ ป พวกกษัตริยอดีตขุน
พลของอเลกซานเดอร ไดแตกกันเปน ๒ คาย พระเจาซีลคูสัท่ี ๑ น้ี ได
เขากับพระเจาโทเลมท่ีี ๑ เปนตน รบกับพระเจาแอนตโิกนัสท่ี ๑ 
และโอรสช่ือดิมีตริอุสท่ี ๑ ท้ังท่ีฝายพระเจาแอนตโิกนัสมกํีาลงัทัพ
ราบและทัพมาเหนอืกวา และตอนแรกดิมีตริอุสชนะทัพมาของฝาย
ซีลูคัส และบุกลึกเขามา แตแลวก็ถูกทัพชางฝายซีลูคัสขวางปด
ทาง ทําใหออกไปชวยบิดาไมได พระเจาแอนตโิกนัสถูกสงัหาร และ
ดิมีตริอุสก็ตองหนีเอาตัวรอด พายแพเสียดินแดนใหแกศัตรู

โชคน้ีมาถึงรุนโอรสของซีลูคัสดวย คือ ในสมัยของพระเจา
แอนไทโอคัสท่ี ๑ (Antiochus I) พวกกอลส (Gauls) สองหมืน่บุกรุก
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เขามา ทําความยากลาํบากใหเปนอนัมาก จนกระท่ังถึงป 275 BC

แอนไทโอคัสใชชางอินเดียรบเอาชนะพวกกอลสได ทําใหประดา
นครรัฐโยนกท่ีปลอดพนจากการรังควาญของพวกกอลส พากันช่ืน
ชมนับถือพระองคดุจเปนเทพเจา แอนไทโอคัสจึงไดพระสมัญญา
วาเปน Antiochus I Soter (แอนไทโอคัสท่ี ๑ พระผูมาโปรด)

สําหรับพระเจา Seleucus ท่ี ๑ น้ันเอง เมื่อยอมตกลงสละดิน
แดนแกมคธอยางน้ันแลว ก็เลยเปนไมตรีกันกับพระเจาจันทรคุปต
สืบตอมา ทําใหเกิดผลดีทางประวัติศาสตรอีกอยางหน่ึงดวย คือ มี
การแลกเปลี่ยนราชทูตกัน โดยเฉพาะราชทูตกรีกชาวโยนก 
(Ionian) ช่ือเมคาสธนีีส (Megasthenes) ท่ีมาประจําราชสาํนักมคธ
สมัยน้ัน ไดเขียนหนังสือช่ือ Indica (มี ๔ เลม) เลาเร่ืองชมพูทวีปไว 
ทําใหทางตะวันตกคือกรีกสมัยน้ันไดรูเขาใจเร่ืองอินเดียมากท่ีสุด
ตั้งแตติดตอกันมา (ฉบับเดิมสูญไปแลว แตเน้ือหายังอยูในหนังสือ
ของนักเขียนกรีกรุนตอมาท่ีเอาไปอางไปเลาตอมากมาย)

[เร่ืองเมคาสธนีีสน้ี ซ่ึงอยูในราว พ.ศ.๑๗๘ ขอใหนึกเทียบกับ
เร่ืองราวดานจีน ท่ีตอมามีนักเดินทางชาวเมืองเวนีสแหงอิตาลี ช่ือ
มารโค โปโล (Marco Polo) เขามาถึงใน พ.ศ.๑๘๐๘ (ค.ศ. 1265) 
และเปนท่ีโปรดปรานของจักรพรรดิกุบไลขาน ซ่ึงไดเขียนบันทึก
เร่ืองราวไว ทางตะวันตกจึงรูเร่ืองดานจีน เทากับหลังดานอินเดีย
นานนักหนา]

พระเจาจันทรคุปตทํามคธใหย่ิงใหญไพศาล ชมพูทวีปเจริญ
มั่นคง และหลังจากครองราชยได ๒๔ ป ก็สวรรคตใน พ.ศ.๑๘๖
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อโศกมหาราช: ตอเม่ือดี จึงย่ิงใหญจริง

เมื่อพระเจาจันทรคุปตสวรรคตแลว โอรสซ่ึงมีพระนามวา
พินทุสาร ครองราชยตอมาอีก ๒๘ ป สิ้นรัชกาลแลวจึงถึงยุคของ
พระเจาอโศกมหาราช เร่ิมตั้งแต พ.ศ.๒๑๔

พระเจาอโศกมหาราชเปนโอรสของพระเจาพินทุสาร เมื่อ
พระราชบิดายังครองราชยอยู ไดสงอโศกกุมารไปเปนอุปราชครอง
แควนอวันตี อยูท่ีกรุงอุชเชนี

เวลาน้ัน อุชเชนีเปนเมืองหลวงของแควนอวันตี ซ่ึงไดกลาย
เปนสวนหน่ึงของแควนมคธมานานแลว

พอพระเจาพินทุสาร พระราชบิดาสวรรคต อโศกกุมารตอน
น้ันดุรายมาก ก็เขามาจัดการเขนฆาพ่ีนองหมดประมาณ ๑๐๐ องค
เหลือไวแตอนุชารวมพระมารดาองคเดียว ข้ึนครองราชยแตผูเดียว
แลวทําสงครามขยายดินแดนออกไปอีก

พระเจาอโศกไดแผอํานาจรุกรานตีลงไปจนกระท่ังถึงแควน 
กลิงคะ ซ่ึงเปนอาณาจักรท่ีไดช่ือวามีนักรบเกงกาจ มีกองทัพท่ีเขม
แข็ง มีความสามารถอยางย่ิง ไดรบกันอยูเปนเวลานาน เกิดความ
เสียหายมากมายดวยกันท้ังสองฝาย ในท่ีสุดพระเจาอโศกก็ชนะ 
แควนกลิงคะก็แตกไป

แตการรบคร้ังน้ี เปนภัยพิบัติท่ีรายแรงมาก คนตายเปนแสน 
สญูหายเปนแสน ถูกจับเปนเชลยก็เปนแสน ถึงตอนน้ีน่ีแหละท่ีพระ
เจาอโศกทรงสลดพระทัย แลวหันมานับถือพระพุทธศาสนา นับวา
เปนเหตุการณท่ีสําคัญมาก ถึงข้ันเปลี่ยนประวัติศาสตรเลยทีเดียว
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เร่ืองตอนน้ี มีคัมภีรเลาเหตุการณท่ีพระเจาอโศกทรงหันมา
นับถือพระพุทธศาสนาวา๑ วันหน่ึง พระองคทอดพระเนตรเห็น
สามเณรนามวานิโครธ ผูมีลักษณะอาการสํารวมสงบ มีอิริยาบถ
งดงาม ทรงช่ืนชมเลื่อมใส จึงโปรดใหอํามาตยนิมนตสามเณรเขา
มา ณ ท่ีประทับ ทรงถวายภัตตาหาร แลวตรัสถามวา สามเณร
ทราบคําตรัสสอนของพระพุทธเจาไหม สามเณรนิโครธน้ันท่ีจริง
เปนพระอรหันต ไดถวายพระพรตอบวาพอทราบอยูบาง และได
ถวายอนุโมทนาดวยคาถาธรรมบทอันแสดงหลักความไมประมาท 
ทําใหพระเจาอโศกทรงเลื่อมใสย่ิงข้ึน ทรงอุปถัมภบํารุงพระภิกษุ
จํานวนมาก และไดตั้งอยูในสรณะและศีล

คัมภีรเลาภูมิหลังวา แทจริง สามเณรนิโครธน้ัน คือโอรสของ
เจาชายสุมนะ ซ่ึงเปนพระราชโอรสองคใหญของพระเจาพินทุสาร 
เมื่อพระเจาพินทุสารจะสวรรคต เจาชายอโศกเขามายึดอํานาจ จับ
เจาชายสุมนะสังหารเสีย ชายาของเจาชายสุมนะซ่ึงมีครรภแก ได
หลบหนีไปจนถึงหมูบานคนจัณฑาลแหงหน่ึง และประสูติเจาชาย
นิโครธท่ีน่ัน แลวไดรับการดูแลจากหัวหนาคนจัณฑาลจนอายุ ๗ 
ขวบ จึงไดบรรพชาเปนสามเณร และตอมาไดพบกับพระเจาอโศก
ดังท่ีเลาขางตน

อยางไรก็ตาม เร่ืองและช่ือของนิโครธสามเณรไมปรากฏใน
เอกสารหลักฐานอื่นเทาท่ีไดพบ นอกจากคัมภีรรุนตอมาภายหลัง
อรรถกถาน้ัน
                                                                                                                                                                

๑ สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแหงวินัยปฎก, วนิย.อ.๑/๔๓
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แมวาจะหยุดขยายอาํนาจแคน้ี อาณาจักรมคธในสมยัพระเจา
อโศกมหาราชก็ยังใหญกวางย่ิงกวาประเทศอินเดียในปจจุบัน เปน
อินเดียยุคท่ีมีดินแดนกวางใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของประเทศ

แตก็ใหญออกไปทางสองปก คือทางทิศตะวันออก และทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ออกไปทางปากีสถาน และอัฟกานิสถาน

สวนทางใตครอบคลุมไปไมหมด เพราะพระเจาอโศกทรง
หยุดแผขยายอาณาจักรหลังจากทําสงครามชนะแควนกลิงคะ 
(บางทีเขียน กาลิงคะ) คือถึงถ่ินท่ีปจจุบันเรียกวาแควนโอริสสา 
(Orissa) แลวก็หยุดแคน้ัน เพราะทรงหันมายึดหลักธรรมวิชัยของ
พระพุทธศาสนา

เปนอันวา เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธ
ศาสนาแลว ก็ไดเปลี่ยนนโยบายใหม จากสังคามวิชัย คือเอาชนะ
ดวยสงคราม๑ มาสูธรรมวิชัย แปลวาชนะดวยธรรม คือเอาชนะใจ
กันดวยความดี ก็ไดสรางสมความดีเปนการใหญ มีการทํางานเพ่ือ
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชนอยางมากมาย

พระราชกรณียกิจท่ีพระเจาอโศกมหาราชทรงบําเพ็ญเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน มีอยางไรบาง ปรากฏอยูในศิลาจารึก
ของพระองค ซ่ึงจะไดพูดถึงตอไป

ในท่ีน้ี เพียงแตตั้งขอสังเกตอยางหน่ึง คือ ในเร่ืองการปฏิบัติ
ตอทรัพยสินเงินทอง เราควรจะไดคติตอไปน้ีจากเร่ืองพระเจาอโศก

                                                                                                                                                                

๑ การเอาชนะดวยสงครามนี้ ในจารึก (พบในจารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๓) เรียกวา สายกวิชัย
หรือสรสกวิชัย
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ตามปกติพระเจาอโศกน้ี ก็เชนเดียวกับกษัตริยสมัยโบราณ
จํานวนมาก ท่ีมุงจะแสวงหาความย่ิงใหญใหแกตนเอง และ
ตองการบํารุงบําเรอความสุขสวนตน อยางท่ีเรียกวา แสวงหา
โภคะและยศ หรือแสวงหาทรัพยและอํานาจ เพ่ือบํารุงบําเรอตัว
เอง และเพ่ือแสดงความย่ิงใหญของตน

ทรัพยและอํานาจ โดยท่ัวไปมักจะมีความหมายอยางน้ี
ทีน้ี เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนา

แลว ทางธรรมสอนวา ทรัพยสนิเงนิทองและความย่ิงใหญ ทุกอยาง
ลวนเปนอนิจจัง เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เกิดข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมี
สาระท่ีแทจริง ไมควรจะเอาชีวิตไปฝากไวกับสิ่งเหลาน้ี ไมควรหวัง
ความสุข หรือความประเสริฐจากทรัพยสินเงินทองและอํานาจ

ฉะน้ัน ทรัพยสินเงินทองก็ไมมีความหมายท่ีแทจริง
เมื่อทรัพยสินเงินทองไมมีความหมายแลว มองในแงหน่ึง ก็

จะทําใหเกิดความเบ่ือหนาย เพราะวาเมื่อมองเห็นทรัพยสินเงิน
ทองเปนเพียงของนอกกาย เกิดข้ึนแลวก็ดับไป เปนอนิจจัง ไมมี
คุณคาท่ีแทจริง ถาเปนอยางน้ีเราก็ไมควรเอาใจใส น่ีคือทาทีอยาง
หน่ึงตอทรัพยสมบัติ

ถาพระเจาอโศกทรงมองเห็นอยางน้ัน พระองคก็คงจะไมเอา
พระทัยใสกับพระราชทรัพยและอาํนาจตอไป ซ่ึงก็จะตองตั้งคําถาม
วา จะเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองหรือไม

ปรากฏวา พระเจาอโศกไดทําสิง่หน่ึงท่ีถือไดวาเปนแบบอยาง
แกชาวพุทธท่ีสาํคัญคือ พระเจาอโศกน้ัน ไมไดทรงท้ิงทรัพยและ
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อาํนาจ แตไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและอํานาจเสียใหม
อยางท่ีไดกลาวไวเมื่อก้ีวา ทรัพยและอํานาจน้ัน มีความ

หมายสําหรับปุถุชนจํานวนมาก คือเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอความสขุ
ของตน และแสดงความยิง่ใหญ

แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและ
อํานาจใหมเปนวา ทรัพยและอํานาจน้ัน สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
ของธรรมได คือใชเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรค ทําความดีงาม 
และประโยชนสุขใหแกประชาชน

ดวยความคิดเชนน้ี พระเจาอโศกก็ทรงนําเอาทรัพยและ
อํานาจท่ีพระองคเคยมีน่ันแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม คือแทนท่ีจะ
เอามาบํารุงบําเรอตนเอง ก็เอามาใชสรางสรรคความดีงามและ
ประโยชนสขุอยางท่ีวา

จึงไดทรงสรางโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสตัว ท่ัวพระราช
อาณาจักร สรางถนนหนทางเช่ือมตอใหกวางขวางท่ัวถึง ปลกูตนไม 
ขุดบอนํ้า สรางท่ีพักคนเดินทาง และสรางอางเก็บนํ้า ใหการศึกษา
แกประชาชน ทําศิลาจารึกประกาศธรรม แถลงเร่ืองท่ีเปนนโยบาย
ของรัฐในทางธรรม ท่ีจะใหผูบริหารปกครองทองถ่ินนําไปสั่งสอน
ประชาชน ตลอดจนอุปถัมภพระศาสนาอยางมากมาย

พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสรางวัดข้ึนท้ังหมด เรียกวา 
“วิหาร” จํานวน ๘๔,๐๐๐ วัด ท่ัวมหาอาณาจักรของพระองค คง
จะใหเทากับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาท่ีมีท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ
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ในแควนมคธน้ี มีวัดจํานวนมากมาย วัด ภาษาบาลีเรียกวา 
วิหาร มหาวิหารก็คือ วัดใหญ

คําวา “วิหาร” น้ี ถาแผลง ว. เปน พ. ก็จะเปน พิหาร เหมอืน
อยางในประเทศไทยเรานิยมแปลง ว. เปน พ. เยอะแยะไป วิหารก็
กลายเปนพิหาร แปลวา “วัด”

ตอมา เมื่ออาณาจักรของพระเจาอโศกมหาราชไดเสื่อม
สลายลงไป ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยูมากมาย เน่ืองจากแควน
มคธน้ีเปนดินแดนท่ีเต็มไปดวยซากของวัด คือวิหาร หรือพิหาร

ฉะน้ัน ตอมาก็เลยเรียกช่ือดินแดนแถบน้ี ตั้งช่ือเปนแควน
หรือรัฐวา แควนพิหาร หรือรัฐวิหาร (State of Bihar) อยางท่ีเรารูจัก
กัน เปนช่ือทางการในปจจุบัน ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะมีวัดมากมาย
เหลือเกิน ซ่ึงพระเจาอโศกสรางไว ยังมีซากเหลืออยู

พระเจาอโศกสรางวิหารท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ แหง ท่ัวราช
อาณาจักร และวัดเหลาน้ันก็ไดเปนศูนยกลางทางการศึกษา

บางแหงไดเจริญเติบโตจนเปนมหาวิทยาลัย เชน นาลันทา

ซ่ึงเดิมก็เปนวิหารหน่ึง แลวไดขยายเปนมหาวิหาร คือวัดใหญ โดย
เกิดจากการรวมกันของวัดเล็กวัดนอยท่ีเปนศูนยการศึกษา แลว
พัฒนาข้ึนมาจนเปน มหาวิทยาลัยนาลันทา

ช่ือในภาษาบาลี เรียกวา นาลันทามหาวิหาร ก็คือวัดใหญน่ัน
เอง หลายทานท่ีไปอินเดียมา ไดเห็นแมเพียงซาก ก็มองเห็นไดถึง
ความย่ิงใหญของมหาวิทยาลัยนาลันทาวาเปนอยางไร



หลักศิลาจารึกอโศก๔๘

ทรัพยและอํานาจตองรับใชธรรม

พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรัพยและ
อาํนาจ แลวก็ทรงใหบันทึกไวในศิลาจารึกของพระองค

ศิลาจารึกของพระเจาอโศกแหงหน่ึง มีขอความจารึกไววา 
ยศ คือความย่ิงใหญของพระองคน้ัน จะไมมีความหมายเลย ถาไม
เปนไปเพ่ือชวยใหประชาชนไดประพฤติธรรม

หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํานาจ เปน
เคร่ืองมือแหงธรรม เพ่ือเผยแพรธรรมหรอืสรางสรรคธรรม ทําให
ความดีงามหรือธรรมน้ีแผขยายไปในหมูมนุษย เพ่ือสรางสรรคให
เกิดประโยชนสุขอันแทจริง อันน้ีเปนคติท่ีสําคัญมาก

ขอยกขอความในศลิาจารึก คอื ธรรมโองการ ในจารึกศิลา 
ฉบับท่ี ๑๐ มาใหดู ดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ
ไม่ทรงถือว่า ยศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มาก เว้น
แต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายน้ีว่า

“ท้ังในบัดน้ี และใน �เบ้ืองหน้ า ขอประชาชนทั้ง
หลายจงต้ังใจสดับฟังคําสอนธรรมของข้าฯ และจงปฏิบัติ
ตามหลักความประพฤติทางธรรม”

คําวา “ยศ” ในภาษาบาลีน้ัน แปลงายๆ วา ความย่ิงใหญ มี 
๓ อยาง คือ
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๑. เกยีรตยิศ ยศ คอืเกียรติ ไดแกความมช่ืีอเสยีง มเีกียรติคณุ
๒. อิสสริยยศ ยศ คือ ความย่ิงใหญ
๓. บริวารยศ ยศ คือ บริวาร

คนท่ีมคีวามคิดดีๆ  มเีจตนาด ีมสีตปิญญาดี แตถาไมมทีรัพย 
ไมมีอํานาจ ไมมียศ ก็ไมสามารถสรางสรรคความดีงามหรือ
ประโยชนสขุไดมาก เราคิดข้ึนมาวาจะทําการท่ีดีเปนประโยชนสัก
อยางหน่ึง แตไมมีเงิน ไมมีบริวาร ไมมีอํานาจ จะทําไดแคไหน ทํา
ไดนิดเดียวก็จบ แตถามีทรัพย มีอํานาจ มีบริวารแลว พอมีสติ
ปญญาดี มีความคิดดีๆ ข้ึนมา  ก็สามารถทําไดใหเกิดผลกระจาย
ขยายออกไปไดกวางขวาง เหมือนดังพระเจาอโศกมหาราช

เร่ืองพระเจาอโศกมหาราชนี ้ จึงเปนคตเิปนแบบอยางท่ีด ี ท่ี
ใหหลกัแกเราในการปฏบัิตติอทรัพยและอํานาจอยางท่ีกลาวมาน้ี

ชาวพทุธมคีติวา เราไดเรียนรูธรรมแลววา ทรัพยสนิเงนิทอง 
และอํานาจน้ี เปนของนอกกาย ไมเท่ียงแทย่ังยืน และไมเปนแกน
สารแทจริง จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต

ขอน้ีหมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและ
อํานาจในแงท่ีเปนเร่ืองของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวน
ตน และไมยึดติดตกเปนทาสของมนั ใหเกิดกอทุกขภยัท้ังแกตนและ
ผูอืน่ แตเรามองอยางพระเจาอโศก คือ คิดท่ีจะใชมันเปนเคร่ืองมือ
ของธรรม

ไมใชหมายความวา ทรัพยและอํานาจเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา แลว ก็เลยไมเอาใจใส ไมบริหาร ไมใชอยางน้ัน เราตองรู
จักเอามันมาใชเปนเคร่ืองมือสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามและประโยชนสุข 
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อันน้ีถือวา เปนวิธีปฏิบัติอยางถูกตองของชาวพุทธท่ีเปนคฤหัสถ
แตถาไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํานาจ ก็ออกบวชไป

เลย จะไดไปทําหนาท่ีทางธรรมอีกแบบหนึ่ง คือ นําธรรมท่ีเปน
สาระทางนามธรรม ไดแกสติปญญา ไปแจกจาย เพ่ือใหประชาชน
ดําเนินชีวิตใหถูกตองเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมของเขา

ฉะน้ัน จึงมีคติ ๒ อยาง คือ
• ถาอยูเปนคฤหัสถ ก็ใหใชทรัพยและอํานาจเปนเคร่ืองมือ
ของธรรม ใหเปนประโยชนในการสรางสรรคความดีงาม 
หรือ

• ถาเบ่ือหนายไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํานาจ ก็
ออกบวชไปเผยแพรธรรมใหเปนประโยชนแกประชาชน

ถามิฉะน้ัน จะกลายเปนคนคร่ึงๆ กลางๆ มีทรัพยมีอาํนาจ
แลวบอกวาเบ่ือหนาย ไมเอาเร่ืองเอาราว จะทําอยางไรก็ไมทํา ไม
รับผิดชอบ ทรัพยและอํานาจน้ัน เมื่อไมไดรับการบริหาร ไมมีคน
รับผิดชอบ ก็เสียหายหมด ไมเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสังคม 
และชีวิตของคนผูน้ันเองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรข้ึนมา

ดูเร่ืองพระเจาอโศก ก็ใหไดคติอยางนอยสักอยางหน่ึงน้ี



๒

อโศกธรรม - ธรรมวิชัย

-  -

อโศกมหาราช - อโศกธรรม

เร่ืองหนึ่งท่ีนาสนใจมาก เก่ียวกับศิลาจารึกของพระเจาอโศก 
คือ นักปราชญเมืองฝรั่งและในอินเดียสวนมาก อานหรือศึกษา
ศิลาจารึกน้ันแลว มักลงความเห็นวา พระเจาอโศกมหาราช แมจะ
ทรงเปนพุทธมามกะท่ีมีศรัทธาแรงกลาและเอาพระทัยใสในการดู
แลรักษาพระพุทธศาสนาอยางย่ิง แตในเวลาท่ีทรงเผยแผสั่งสอน
ธรรมในศิลาจารึก ไดทรงพยายามวางพระองคเปนกลางๆ ไมตรัส
ถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเลย แตทรงสอนธรรมท่ีเปนหลัก
ความประพฤติท่ัวไปอันมีหรือเปนท่ียอมรับในทุกๆ ศาสนา

ยกตัวอยาง T. W. Rhys Davids ซ่ึงเปนนักปราชญสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่ียวชาญภาษาบาลี (ผูตั้ง Pali Text 
Society ท่ี London) กลาววา (ในศิลาจารึกน้ัน)

“ไมมีสักคําที่พูดถงึพระพทุธเจา หรือพุทธศาสนา …
อริยสจั ๔ ปฏจิจสมุปบาท นิพพาน และหลักธรรมสําคัญ
ขออ่ืนๆ ของพุทธศาสนา ไมปรากฏในศิลาจารึกเลย”
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หนังสือ The Cambridge History of India (5 volmes, 1922-
37) เขียนวา

“เราไมไดฟงพระเจาอโศกตรัสถึงธรรมที่ลึกซ้ึงหรือ
หลักพ้ืนฐานของพุทธศาสนาเลย ไมมีการกลาวถึง
อริยสัจ ๔ มรรคมีองค ๘ ปฏิจจสมุปบาท พระอัจฉริย
คุณของพระพุทธเจา (อีกทั้ง) ไมมีคํากลาวถึงหรือแสดง
หลักแหงนิพพานเลย”

R.K. Mookerjee กลาวไวในหนังสือ Asoka วา

“ธรรมที่นําเสนออยางน้ัน ในธรรมโองการเหลาน้ี 
เปนเพียงอีกชื่อหน่ึงสําหรับเรียกชีวิตที่ดีงามมีศีลธรรม 
และตั้งอยูบนฐานรวมของทุกศาสนา…สามารถนําไปใช
ไดและยอมรับไดทั่วกันวาเปนสาระของทุกศาสนา…ดัง
น้ัน พระเจาอโศกจึงนับวาไดทรงวางฐานแหงศาสนา
สากล (universal religion) และนาจะทรงเปนบุคคล
แรกที่ทําการน้ีในประวัติศาสตร”

คําท่ีปราชญและทานผูรูเหลาน้ีวามาก็นาฟง และดูคลายจะ
นาเช่ือ แตพอพิเคราะหใหชัดลงไป กลายเปนตองแยกวา

ในสวนของขอมูลดานศิลาจารึกเอง ตองช่ืนชมทาน และเรา
ไดอาศัยทานเหลาน้ีมาก

แตในข้ันแสดงความเห็น สรุปความคิดเก่ียวกับเน้ือหาหลัก
ธรรม หรือลงมตโิยงมาถงึพระพุทธศาสนาน้ัน ความคิดความเขาใจ
ของทานเหลาน้ียังไมเพียงพอ ทําใหจับจุดไมถูก มองหลกัไมตรง ท้ังน้ี 
นาจะเกิดจากเหตสุาํคัญ ๒ ประการ คอื
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๑) บางทานคงแสดงความเห็นอยางน้ันในเวลาท่ีการขุดคน
กําลงัดําเนินไป ยังพบศิลาจารึกไมมากนัก จึงพูดไปตามหลกัฐาน
เทาท่ีพบแลว ซ่ึงยังไมพอ (อยาง Rhys Davids ท่ีพูดวา “ไมมีสักคํา
ที่พูดถงึพระพทุธเจา หรือพุทธศาสนา…” แตเสาจารึกท่ีลมุพนีิเขียนวา 
“พระพุทธศากยมุนีไดประสูตแิลว ณ ทีน้ี่” และจารึกท่ีเปนเร่ืองของ
พุทธศาสนาโดยตรงมีไมนอย)

๒) ตองยอมรับความจริงวา คนท่ัวไป แมแตผูท่ีรูเร่ืองพระพทุธ
ศาสนาคอนขางมาก สวนใหญไมรูหลกัการท่ีถือไดวาเปนแบบแผน 
จนถึงเปนประเพณีของพุทธบริษัท ท่ีแบงข้ันตอนหรือระดับในการ
สอนธรรมระหวางจักรพรรดิธรรมราชา กับสมัมาสมัพทุธธรรมราชา 
หรืออาจพดูอยางงายๆ วา ระหวางผูปกครองบานเมอืง กับพระสงฆ 
หรือระหวางอาณาจกัร กับพุทธจักร ท่ีวา ฝายแรกสอนในเร่ืองทฏิฐ-
ธัมมิกตัถะ และฝายหลงัสอนตอออกไปในเร่ืองสัมปรายิกตัถะ

สาํหรับขอ ๑) ไมตองอธบิาย เพราะคําตอบอยูท่ีการขุดคน
ศลิาจารึกใหพบจนครบเทาท่ีจะทําได (จนบัดน้ีก็คงยังไมอาจยืนยัน
วาพบท้ังหมดแลว)

แตขอ ๒) เปนเร่ืองท่ีจะตองทําความเขาใจใหชัด ซ่ึงมหีลกั มี
ตวัอยางท่ีชัดอยูแลว เมือ่ทําความเขาใจชัดแลว ก็จะเห็นวาทัศนะ
ของทานเหลาน้ี ท่ีวาพระเจาอโศกจะสอนหลักธรรมทางพุทธตอง
พูดถึงอริยสัจ สมาธิ นิพพาน เปนตนน้ัน เปนเร่ืองท่ีผิดพลาดมาก

การสอนธรรมท่ีเปนกลางๆ น้ัน เปนเร่ืองธรรมดาอยูแลวใน
ทางพุทธศาสนา ท่ีจะไมไปกระทบกระท่ัง หรือใหรังเกียจเดียดฉันท
ยึดถือแบงแยกอะไรกับใคร
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ในเร่ืองน้ี จะใหชัด ควรแยกเปน ๒ ดาน คือ
๑. ในแงหลักการ ใชวิธีการทางปญญา  คือ จะไมติเตียนวา

รายใคร รับฟงไดท้ังน้ัน แตก็ไมใชเปนการยอมรับอะไรไปหมดแบบ
เอามารวมคลุกคละกัน จนกลายเปนไมมีหลัก ไมเปนระบบ คือมี
หลักการท่ีชัดเจน ในเวลาท่ีจะแสดงออก ก็พูดหลักการออกไปตาม
ท่ีมันเปน อยางท่ีทานใชคําวาแสดงธรรม ใหเขาพิจารณาเอาเอง 
ดวยปญญาท่ีเปนเสรีของเขา แบบท่ีเห็นในกาลามสูตร แตถาเปน
กาละท่ีจะถกเถียง ก็ใชวาจาสุภาพแสดงเหตุผลกันไดเต็มท่ี โดยไม
ตองวาราย ไมทํารายกัน

๒. ในแงปฏิบัติการ โดยเฉพาะในการอยูรวมกัน ใชวิธีการ
แหงเมตตา (จะใชคําวาอหิงสา ก็แลวแตชอบ) ดังเห็นไดชัดวา ถึงแม
ทางปญญา ในแงหลักการ พุทธศาสนาคัดคานอยางเต็มท่ีตอลัทธิ
ของพราหมณในเร่ืองการฆาสัตวบูชายัญและการแบงแยกวรรณะ 
เปนตน และคัดคานลัทธิปฏิเสธกรรมของสมณะบางพวก แตใน
ทางสังคม นอกจากแสดงออกดวยวจีไมตรีแลว ทานยังใหชาวพุทธ
เอื้ออํานวยปจจัยสี่แกสมณพราหมณเหลาน้ันดวย (แมแตพระสงฆ
เองต้ังแตพุทธกาล เมื่อมีของมากเหลือฉัน ก็จัดแจกใหแกคนท้ัง
หลาย รวมท้ังนักบวชลัทธิภายนอกดวย, เชน วินย.๒/๕๒๗/๓๔๘)

เพ่ือรวบรัด ขอยกตัวอยางใหเห็นแงมุมตางๆ ดังน้ี
- อยางในหลักทศิ ๖ ทานสอนชาวพทุธใหปฏบิตัติอสมณพราหมณ

คือบุคคลทางศาสนาทุกพวก ไมวาจะเปนนักบวชหรือไม (ทั้ง
ประเภทสมณะ และประเภทพราหมณ ก็คือรวมทั้งหมด) ดวย
เมตตาทั้งทางกาย วาจา และใจ ตอนรับ และอํานวยปจจัยส่ี
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- เจาลัทธิอื่นสงคนมาโดยวางแผนใหหักลางพุทธศาสนา แตมา

แลว พูดจากัน เขาเลิกลัทธิเดิม หันมาบอกขอนับถือพุทธ พระ
พุทธเจาตรัสบอกเขาวาอยาตัดสัมพันธกับลัทธิเดิม แตขอใหเขา
อุปถัมภนักบวชลัทธินั้นตอไป (ดู วินย.๕/๘๐/๑๐๔)

- ชาวพุทธที่เปล่ียนมาจากลัทธิออนวอนเทวดา หรืออยูในสังคมที่
มีคนอื่นนับถือเทพเทวา ทานก็ใหนับถือใหเกียรติแกเทวดา 
เพียงแตใหมีทาทีที่ถูกตองตามหลักการ คือ ไมใหออนวอนหวัง
ผลดลบันดาล แตใหอยูรวมกับเทวดาดวยเมตตาโดยเปนมิตรมี
ไมตรีตอกัน (เชน การอุทิศบุญแกเทวดา และการทําเทวตาพลี, 
เชน ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; อง.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙)

ทีน้ีก็จะแสดงหลกัการแบงระดับในการสอนธรรม ท่ีวา รัฐสอน
ทิฏฐธมัมิกตัถ สวนวัดสอนสัมปรายกิตัถ

แตกอนไปถึงน่ัน ก็ขอใหทราบดวยวา นักปราชญหรือนักคน
ควาผูเห็นวาธรรมในศิลาจารึกอโศกเปนหลักพุทธศาสนา ก็มีไม
นอย เชน ผูเขียนหัวขอ “Inscriptions as historical source
material. Ancient India.” ใน Encyclopeadia Britannica ซ่ึงไดกลาววา

“คาํจารึกโองการของพระเจาอโศก เปนประกาศและ
ขอกําหนดตามสารตัถะแหงพุทธศาสนา”

นักวิชาการสมัยใหมท่ีมองแบบน้ี คือเห็นวาธรรมในศิลา
จารึกมาจากพุทธดํารัส ยังมีอีก เชน E. Senart และ Hultzsch

ทางฝายตะวันออก ทานท่ีมั่นใจวา ธรรมในศิลาจารึกเปน
หลักในพระพุทธศาสนา ก็เชน D. R. Bhandarkar และ H. C.
Ray Chaudhuri โดยท่ีสองทานน้ีถือวาเปนไปตามอุดมคติแหง
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จักกวัตติธรรมราชา รวมท้ัง B. M. Barua ท่ีเขียนไวในหนังสือ
Asoka and His Inscriptions, Part I, p. 225 วา

“ธรรมของพระเจาอโศก สอดคลองกับหลักพุทธคิหิ
ปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้น”

กอนจะพูดอะไรอื่นตอไป ก็มาดูหลักการแบงระดับในการ
สอนธรรม ระหวางธรรมราชาฝายอาณาจักร กับธรรมราชาท่ีเปน
สัมมาสัมพุทธะกันสักหนอย

มาดูเร่ืองจากแหลงหลัก คือ เลาไปตามพระไตรปฎกกันเลย

ราชาสอนทิฏฐธรรม - พระสอนล้ําเลยตอไป

สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌ-
กูฏ เขตพระนครราชคฤห

คร้ังน้ัน พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ เสวยราชสมบัติ
เปนอิสราธิบดี ปกครองหมูบานจํานวนแปดหมื่น

สมัยน้ัน ในเมืองจัมปา มีเศรษฐีบุตรช่ือโสณะ ตระกูลโกฬิวิส 
เปนสุขุมาลชาติ มีขนออนงอกข้ึนท่ีฝาเทาท้ังสอง

คราวหน่ึง พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ มีรับสั่งให
กุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานน้ันประชุมกัน แลวดวยพระราชกิจสัก
อยางหน่ึง ทรงสงราชทูตไปพบเศรษฐีบุตรโสณะโกฬิวิส โดยมีรับ
สั่งวา เจาโสณะจงมา เราตองการใหเจาโสณะมาหา

คร้ังน้ัน มารดาบิดาของโสณะโกฬิวิส ไดกลาวกะโสณะโกฬิวิส 
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วา “พอโสณะ พระเจาอยูหัวมพีระราชประสงคจะทอดพระเนตรเทา
ท้ังสองของเจา เจาไมควรเหยียดเทาท้ังสองไปทางท่ีพระเจาอยูหัว
ประทับอยู จงน่ังขัดสมาธิตรงพระพักตรของพระองค เมื่อเจาน่ังลง
แลว พระเจาอยูหัวก็จักทอดพระเนตรเทาท้ังสองได”

ตอมา พวกบริวารชนไดนําโสณะโกฬิวิสข้ึนเสลี่ยงไป โสณะ 
โกฬิวิสก็ไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ ถวายบังคม
แลวน่ังขัดสมาธิตรงพระพักตรของพระราชา พระเจาพิมพิสารจอม
ทัพมคธรัฐก็ไดทอดพระเนตรเห็นโลมชาติท่ีฝาเทาท้ังสองของเขา

คร้ันแลว พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐไดทรงแนะนําสั่ง
สอนกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานน้ัน ในเรื่องประโยชนปจจุบัน  
(ทิฏฐธัมมิกัตถะ) แลวมีพระราชดํารัสตรัสสงพวกเขาวา

ท่านท้ังหลายก็เป็นอันได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากเรา
แล้วในเรื่องประโยชนปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) น่ีแน่ะ 
พวกท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าของเราท้ังหลายพระองค์น้ัน จักทรงแนะนําสั่งสอน
พวกท่าน ในเรื่องประโยชนเบ้ืองหนา (สัมปรายิกัตถะ)

คร้ังน้ัน พวกกุลบุตรชาวแปดหมืน่หมูบาน ก็พากันไปยังภเูขา
คชิฌกูฏ …

ตอมา พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหาร ประทับน่ัง
เหนือพระพุทธอาสน ท่ีจัดไว ณ รมเงาหลังพระวิหาร คร้ันแลว 
พวกกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานก็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถวายอภิวาทแลวน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง …
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กุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานไดธรรมจักษุ

ลาํดับน้ัน พระผูมพีระภาคทรงทราบดวยพระทัยถึงความนึก
คดิในใจของพวกกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานแลว จึงตรัสอนุปุพพิ
กถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา (เร่ืองทาน) สีลกถา (เร่ืองศีล) สัคค
กถา (เร่ืองสวรรค คอืความสุขความดีเลศิพร่ังพรอมของกาม) โทษ 
ขอดอย สวนเสียของกาม และอานิสงสในความปลอดเปนอิสระ
จากกาม

เมื่อทรงทราบวา พวกเขามีจิตเหมาะ มีใจออนโยน ปลอด
จากนิวรณ ช่ืนบาน ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรม
เทศนา (พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและทรงยกข้ึน
แสดงดวยพระองคเอง) คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

เปรียบเหมือนผาท่ีสะอาด ปราศจากมลทิน ควรรับนํ้ายอม
ไดเปนอยางดี ฉันใด ก็ฉันน้ัน ธรรมจักษุ อันปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแกประดากุลบุตรชาวแปดหมืน่หมูบาน 
ณ ท่ีน่ังน้ันเองวา “สิง่ใดสิง่หน่ึงมคีวามเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิง่น้ันท้ัง
ปวงก็มคีวามดบัไปเปนธรรมดา”

พวกเขาไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูแจงธรรม
แลว หย่ังถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัย ปราศจากขอเคลือบ
แคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระ
ศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา “พระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงย่ิงนัก พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงย่ิงแลว พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
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เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีควํ่า เปดของท่ีปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุ จักมอง
เห็นรูป ขาพระองคท้ังหลายน้ี ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม 
และพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขา
พระองคท้ังหลาย วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ ตั้งแตวันน้ีเปนตนไป
ตราบเทาชีวิต”

เศรษฐีบุตรโสณะโกฬิวิสออกบวช

คร้ังน้ัน โสณะโกฬิวิสไดมีความคิดดังน้ีวา เทาท่ีเราเขาใจถึง
ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคไดทรงแสดงไว การท่ีบุคคลผูอยูครองเรือน 
จะประพฤติพรหมจรรยน้ีใหบริสุทธิ์บริบูรณเต็มท่ีอยางสังขท่ีขัดดี
แลว มิใชจะทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด ครองผา
กาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต

คราน้ัน พวกกุลบุตรชาวแปดหมืน่หมูบาน ช่ืนชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลว ลุกจากท่ีน่ัง ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค 
ทําประทักษิณแลวหลีกไป

ลําดับน้ัน หลังจากพวกกุลบุตรชาวแปดหมืน่หมูบานน้ันหลีก
ไปแลวไมนาน โสณะโกฬิวิสไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
อภิวาทพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ท่ีควรขางหน่ึง

โสณะโกฬิวิสน่ัง ณ ท่ีควรแลว ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมี
พระภาควา “พระพุทธเจาขา เทาท่ีขาพระองคเขาใจถึงธรรมท่ีพระ
ผูมีพระภาคไดทรงแสดงไว การท่ีบุคคลผูอยูครองเรือน จะ
ประพฤติพรหมจรรยน้ีใหบริสุทธิ์บริบูรณเต็มท่ีอยางสังขท่ีขัดดีแลว 
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มิใชจะทําไดงาย ขาพระองคปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครอง
ผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระผูมีพระภาค
โปรดใหขาพระองคบรรพชาเถิด”

เศรษฐีบุตรโสณะโกฬิวิสไดรับบรรพชาอุปสมบทแลวใน
สํานักของพระผูมีพระภาค

โสณะโกฬิวิสบวชแลว จนกระท่ังเปนพระอรหันต เปน
มหาสาวก มีเร่ืองราวตอไปอยางไร จะไมตามไปดู เพราะเลย
ขอบเขตของประเด็นท่ีกําลังพิจารณา

หัวใจของเร่ืองอยูท่ีคําสอนของพระเจาพิมพิสารแกพสกนิกร 
ซ่ึงจะโยงมายังคําสอนของพระเจาอโศกมหาราชในศิลาจารึก

พระพัฒนาคน - รัฐพัฒนาพลเมือง

ในเร่ืองจากพระไตรปฎกท่ียกมาเลาน้ี จุดท่ีตองการตั้งเปน
ขอสังเกต คือ ตอนท่ีพวกกุลบุตรชาวแปดหมื่นหมูบานเขาเฝาพระ
เจาพิมพิสาร เมื่อจบภารกิจแลว พระราชาตรัสวา พระองคไดทรง
แนะนําสัง่สอนพวกเขาแลวในเรือ่งประโยชนปจจบัุน (ทฏิฐธมัมกิตัถะ)
ตอจากน้ัน ขอใหพวกเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระองคจะทรงแนะนํา
สั่งสอนพวกเขาในเรื่องประโยชนเบ้ืองหนา (สัมปรายิกัตถะ)

อะไรคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ท่ีแปลวาประโยชนปจจุบัน อะไรคือ
สัมปรายิกัตถะ ท่ีแปลวาประโยชนเบ้ืองหนา
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ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลตามตัวอักษรวา ประโยชนหรือจุดหมาย
ท่ีเปนไปในทิฏฐธรรม แลวทิฏฐธรรมคืออะไร?

“ทิฏฐธรรม” แปลวา สภาวะ สภาพ สิง่ หรือเร่ืองราว ท่ีมองเห็น
ทนัตาเหน็ หรอืเหน็ๆ กนัอยู จับสาระแลวก็ไดความหมาย ๒ อยาง คอื

ก) เวลาปจจุบัน ชีวิตปจจุบัน ทันตาเห็น ชาติน้ี
ข) เร่ืองของชีวิตประจําวัน ชีวิตดานนอก ทางวัตถุ เร่ือง
รูปธรรม

เพราะฉะน้ัน ทิฏฐธัมมิกัตถะ น้ี จึงแปลกันวา ประโยชน
ปจจุบัน จุดหมายของชีวิตในชาติน้ี ประโยชนดานนอกทาง
รูปธรรมหรือจุดหมายพื้นฐานของชีวิต ไดแก เร่ืองทรัพยสินเงินทอง 
เร่ืองยศ เกียรติ ไมตรี ความมฐีานะในสงัคม เร่ืองคูครอง ครอบครัว 
และเร่ืองกําลังรางกาย ความแข็งแรง การดูแลรักษาสขุภาพ เชนท่ี
เราไดยินบอยๆ เก่ียวกับหลักธรรมหัวใจเศรษฐีวา “อุ อา กะ สะ” 
(อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นหาทรัพย อารักขสัมปทา รูจักเก็บรักษา 
กัลยาณมิตตตา คบหาคนดี สมชีวิตา เปนอยูพอสม) หรืออยางท่ีพระ
พุทธเจาตรัสใหพระสติแกพระเจาปเสนทิโกศล ใหเสวยแตพอดี จะ
ไดมพีระวรกายท่ีคลองแคลวแข็งแรง

สวน สัมปรายิกัตถะ แปลตามตัวอักษรวา ประโยชนหรือจุด
หมายท่ีเปนไปในสัมปรายะ แลวสัมปรายะคืออะไร?

 “สัมปรายะ” แปลวา เลยตอไป เลยตาเห็น หรือจะไปจะถึง
ขางหนา จับสาระแลวก็ไดความหมาย ๒ อยาง คือ

ก) เวลาขางหนา ชีวิตเบ้ืองหนา ชาติหนา ปรโลก พนโลกน้ี
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ข) เร่ืองท่ีล้าํเลยจากชีวิตประจําวัน ชีวิตดานใน เร่ืองท่ีลกึซ้ึง 
ทางจิตใจ เร่ืองนามธรรม

เพราะฉะน้ัน สัมปรายกิตัถะ จึงแปลกันวา ประโยชนเบ้ืองหนา  
จุดหมายของชีวิตในชาติหนา จนถึงพนเลยชาติภพ๑

 ประโยชนดาน
ในทางนามธรรมหรือจุดหมายท่ีสูงข้ึนไปของชีวิต ไดแก การไปเกิด
ในภพท่ีดี เร่ืองของศรัทธา ความมีศีล ความสุจริต การทํากรรมดี
งาม การทําบุญเจริญกุศล การเสียสละบําเพ็ญประโยชน ตลอดถึง
การพัฒนาปญญา และความหลุดพนเปนอิสระ

ก็เปนอันไดความวา พระเจาพิมพิสารตรัสวา พระองค ใน
ฐานะผูปกครองบานเมือง ทรงแนะนําสั่งสอนบอกวิธีการในเร่ือง
การทํามาหาเลี้ยงชีพวา ในการประกอบกสิกรรม พาณิชยกรรม 
รับราชการ จะเปนทหาร หรือเปนขาราชการพลเรือนก็ตาม ประชา
ชนพลเมืองของพระองคควรมีความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย มีคุณ
สมบัติ มีความสามารถ และทํางานดําเนินกิจการกันอยางไร 
พรอมกันน้ัน เมื่ออยูรวมในสังคม ควรมีความรับผิดชอบตามสถาน
ภาพของตน โดยทําหนาท่ีใหถูกตองตามสถานะน้ันๆ และชวย
เหลือเก้ือกูลกัน เชน ควรดูแลอบรมเลี้ยงลูกอยางไร ควรเอาใจใส
บํารุงเลี้ยงดูบิดามารดาอยางไร เปนตน

อรรถกถาท่ีอธิบายพระไตรปฎกตรงน้ี คืออธิบายพระราช
ดํารัสของพระเจาพิมพิสาร ก็ไขความบอกวา พระเจาพิมพิสารทรง
                                                                                                                                                                

๑ คัมภีรท่ีอธิบายขยายความ อยางมหานิทเทส แยก “อัตถะ” คือประโยชน หรอืจดุหมายน้ี 
เปน ๓ ข้ัน คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ แตในพระสูตรท่ัวไป พระ
พุทธเจาตรสัแยกเพียง ๒ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ และสัมปรายิกัตถะ โดยสัมปรายิกัตถะมี
ความหมายครอบคลุมรวมถึงปรมัตถะดวย
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สอนประโยชนโลกน้ี เชนวา ควรทํากสิกรรมและพาณิชยกรรม 
เปนตน โดยธรรม ควรเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยธรรม ดังน้ีเปนตน

แลวพระเจาพิมพิสารก็ตรัสสรุปวา พระองคทรงสอนในเร่ือง
ทิฏฐธัมมิกัตถะแคน้ี สวนเร่ืองท่ีล้ําลึกเลยจากน้ันไป ซ่ึงเปนข้ันของ
สัมปรายิกัตถะ ใหพวกเขาไปฟงจากพระพุทธเจา แลวพระองคก็ทรง
สงคนเหลาน้ันใหไปเฝาพระพุทธเจา

จากคําเลาเร่ืองในพระไตรปฎกตอจากน้ัน เราก็เห็นไดวา 
พระพุทธเจาทรงสอนเร่ืองสัมปรายิกัตถะ ซ่ึงครอบคลุมตลอด คือ

ก. ธรรมท่ัวไปท่ีลึกซ้ึงสูงข้ึนไปตามลาํดับ เพ่ือเตรียมผูฟงให
กาวข้ึนไปทีละข้ันจนพรอมท่ีจะรับจะเขาใจเขาถึงสจัจธรรม 
ไดแก ทาน ศลี สวรรคคอืภาวะท่ีมกีามอยางเลศิหรือช้ัน
ยอด แลวก็ขอเสยีสวนดอยของกาม จนถึงผลดขีองความ
เปนอสิระจากกาม

ข. เมื่อผูฟงพรอมแลว ก็ทรงแสดงอริยสัจจ ๔ (ซ่ึงโยงไปรวม
ถึงขันธ ๕ ไตรลกัษณ ปฏจิจสมปุบาท เปนตน จนถึง
นิพพาน)

เร่ืองพระเจาพิมพิสารสอนราษฎรชาวหมูบานเสร็จแลวสง
ตอใหไปฟงธรรมจากพระพุทธเจาน้ี บอกใหทราบถึงคติพุทธเก่ียว
กับบทบาทหนาท่ีท่ีตางกันของรัฐหรืออาณาจักร กับของพุทธจักร 
จะวาเปนการแบงงานกันก็ไมเชิง แตนาจะบอกวาเปนการแบงข้ัน
ตอนการทํางานในลักษณะท่ีเปนการสงตอกันไปตามลําดับ

ท้ังน้ีก็สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีมอง
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มนุษยวาเปนสัตวท่ีตองฝกตองศึกษาตองพัฒนา และมนุษยน้ันก็
อยูในระดับของการพัฒนาท่ีตางกัน

รัฐหรือฝายบานเมืองทํางานกับพลเมืองท่ัวท้ังหมดไมเวน
ใคร ไมยอมใหเขาเลือก ทําหนาท่ีพัฒนามนุษยตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน 
โดยเหน่ียวร้ังดึงคนตั้งแตระดับต่ําสุดใหพนจากการทําช่ัวรายเบียด
เบียนดวยวิธีการตั้งแตอยางหยาบท่ีสุด ใหบานเมืองสงบเรียบรอย
มีสังคมซ่ึงเปนสภาพท่ีเอื้อตอการพัฒนาตนของมนุษยแตละคน๑

พึงสังเกตดวยวา ในสวนพระองคน้ัน พระเจาพิมพิสารเปน
อริยสาวก เปนถึงพระโสดาบัน เขาถึงธรรมข้ันโลกุตตระ ข้ึนเหนือ
โลกียไดแลว แตตอนน้ี พระองคทําหนาท่ีในฐานะผูปกครองบาน
เมือง เรียกวาปฏิบัติใหถูกตองตามบทบาท

สวนทางพุทธจักรหรือฝายพระสงฆ ซ่ึงไมมีและไมใชอํานาจ
อาชญา มุงเนนการพัฒนาคนในระดับท่ีสูงข้ึนมา ซ่ึงตองการความ
พรอมมากข้ึน แมจะสอนครอบคลุมตั้งแตพ้ืนฐาน แตก็ทําใน
ลักษณะท่ีเปนการเตรียมคนใหพรอมสําหรับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนไป 
และในลักษณะท่ีใหเขาเลือกหรือสมัครใจท่ีจะทํา

ขอใหสังเกตละเอียดลงไปอีกหนอยดวยวา ตอนท่ีชาวบาน
ฟงพระเจาพิมพิสารน้ัน เปนการปฏิบัติระดับเดียวแกพลเมืองทุก
คน แตพอมาฟงพระพุทธเจา จะเห็นความตางแหงผลการพัฒนา

ในตอนมาท่ีพระพุทธเจาน้ี ผูฟงสวนใหญบรรลุผลสูงถึงกับ

                                                                                                                                                                

๑ ท่ีวาน้ี เปนเรื่องของการปฏิบัติในระดับสถาบัน เรื่องของบทบาททางสังคม มิใชหมายถึง
การปฏิบัติสวนบุคคล หรือกิจกรรมรายเรื่องรายกรณี เชน จิตตคฤหบดีอธิบายธรรม
ระดับสัมปรายิกัตถะใหหมูพระฟง เปนตน
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ไดธรรมจักษุคือไดเปนอริยบุคคลช้ันโสดาบันข้ึนไป แตก็ยังกลับไป
บานดําเนินชีวิตมีครอบครัวประกอบอาชีพทํามาหากินตามปกติ 
โดยเปนคนดีงามสุจริตทําประโยชนมีความสุขมากข้ึนในสภาพ
แวดลอมแบบเกา

แตมีคนหน่ึง (คือสวนนอย) ถึงกับสละบานเรือนขอบวชเขา
มาอยูรวมในภิกขุสังฆะ

น่ีคือเปนไปตามระดับการพัฒนาของคน
คติในการทํางานพัฒนาประชากรแบบแบงข้ันตอนการ

ทํางานและสงตอกันน้ี พูดไดวาเปนแบบแผนท่ีปฏิบัติกันมา ดังท่ี
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงทรงเอาพระทัยใสจริงจังมากใน
งานพัฒนาประชากรถึงกับทําศิลาจารึกสอนธรรมแกประชาชน คติ
น้ีก็ปรากฏออกมาชัดเจน ดังท่ีธรรมท่ีพระเจาอโศกทรงสอนราษฎร
ในศิลาจารึกน้ัน ก็เปนเร่ืองของทิฏฐธัมมิกัตถะอยางชัดเจน

เร่ืองเปนอยางน้ี จึงทําใหนักวิชาการสมัยใหมท่ีไมรูไมเขาใจ
คติพุทธท่ีกลาวมา เกิดความสับสนถึงกับพูดวาพระเจาอโศกเปน
ชาวพุทธก็จริง แตไมไดสอนธรรมในพุทธศาสนา

จึงควรชวยกันสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ใหคนเขาถึง
หลักการท่ีวามาน้ัน อันสอดคลองกับหลักความจริงในการพัฒนา
มนุษย อีกท้ังทําใหเกิดระบบสังคมท่ีประสานเกื้อกูลและกลมกลืน
กันเปนอันหน่ึงอันเดียว ไมเกิดการขัดแยงแทรกแซงแยงชิงอํานาจ
กันระหวางรัฐกับศาสนจักร และการใชอํานาจบังคับกําจัดบีฑากัน
ดวยเร่ืองความเช่ือทางศาสนา อยางในประวัติศาสตรของอารย-
ธรรมตะวันตก
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ธรรมราชา - ธรรมวิชัย

ทีน้ีก็มาดูวา จุดและหลักท่ีตองจับและแยกแยะใหได เพ่ือ
เขาใจธรรมในศิลาจารึกน้ัน คืออะไร  

เร่ิมแรก ควรมองภาพท่ัวไปกอนวา
๑) พระเจาอโศกมหาราช เปนพุทธศาสนิก แตทรงดํารง

สถานะเปนราชา คือเปนผูปกครองบานเมือง และเปนราชาท่ีย่ิง
ใหญมากดวย (แมจะมิไดเปนโสดาบัน ไมเปนอริยบุคคลอยางพระ
เจาพิมพิสาร)

๒) ทรงมีขอพิเศษเฉพาะพระองค คอื ทรงหันมาหาธรรมเพราะ
สลดพระทัยจากการทําสงคราม เปนจุดเปลี่ยนอยางพลิกกลับ

๓) การใชธรรมในระดับกวางใหญน้ี จะตองมองท่ีหลักการ
ท่ัวไป ซ่ึงจะใหเห็นบรรยากาศท้ังหมด ไมมัวมองหัวขอยอยหรือ
รายละเอียด

จากขอ ๑) ในฐานะมหาราชผูเปนชาวพุทธ ผูมีสถานะสูงสุด
ในฝายบานเมือง หรือในสังคมของชาวโลก เมื่อจะปกครองมหา
อาณาจักรใหประชาราษฎรเขาถึงทิฏฐธมัมกัิตถะ และสงเสริมให
พัฒนาย่ิงข้ึนตอไปในสมัปรายิกัตถะ จะใชหลกัการปกครองอยางไร
และพระพุทธศาสนาวางหลักการอะไรไวให

โดยเฉพาะประสานกับขอ ๒) ท่ีทรงละเลิกสงครามแลว จะ
ดํารงความเปนมหาราชไวใหเหมาะสมและเปนคุณแกการปกครอง
น้ันไดอยางไร

ถึงตอนน้ี หลักคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนคติใหญ ก็มา
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ไดทันที เร่ิมดวยพุทธพจนวา

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๒ น้ี เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดขึ้นเพื่อเก้ือกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขของพหูชน เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุข
แก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย บุคคล ๒ เป็นไฉน คือ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑
พระราชา ผู้จักรพรรดิ ๑

(องฺ.ทุก.๒๐/๒๙๗)

น่ีคือไดบุคคลท่ีมีสถานะสูงสุดในโลก เทียบคูกับองคพระ
ศาสดา โดยมาเปนผูสนองธรรมฝายคฤหัสถ หรือฝายบานเมือง
เรียกงายๆ วา คติจักกวัตติราชา หรือคติพระเจาจักรพรรดิราช

พอจับจุดไดแลว หลักคําสอนในคติน้ีก็ตามมา ซ่ึงหาไดมาก
มาย เฉพาะอยางย่ิงหลักการท่ีเปนความหมาย หรือเปนคําจํากัด
ความของการเปนจักรวรรตริาชาน้ัน ซ่ึงปรากฏในพระไตรปฎกมาก
มายหลายแหง คอืเปนธรรมราชา “ผูมชัียชนะดวยธรรม” (ธมฺเมน
อภิวิชิย   ธรรมวชิยั) โดยไมตองใชศัสตรา

ยกบาลีมาดูเปนตัวอยาง

มา ภิกฺขเว ปุญญฺานํ ภายิตฺถ สขุสเฺสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ
ยทิทํ  ปุญฺญานิ …

ราชา อโหสึ จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต
วชิติาว ีชนปทตฺถาวรยิปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต ... โส อมิํ
ปฐวึ สาครปริยนฺตํ อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย
อชฺฌาวสินฺติ
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ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย คําว่า
…บุญน้ี เป็นชื่อของความสุข

เราได้เป็นจักรพรรดิราช ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา
ครองแผ่นดิน มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เป็นขอบเขต ผู้มีชัยชํานะ 
มถ่ิีนแควน้ถึงความมัน่คงสถาพร พรอ้มด้วยรตันะ ๗ ประการ
� เรามีชัยโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา 
ครอบครองปฐพมีณฑลน้ี อนัมสีาครเป็นขอบเขต ฯ

 (องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๙/๙๐)

พุทธพจนท่ีมีขอความอยางน้ี คือท่ีมาแหงหลักการหรือ
นโยบายการปกครองอยางใหม ท่ีเรียกวา “ธรรมวชัิย” ของพระเจา
อโศกมหาราช

ขอความสําคัญท่ีวาเปนดังคําจํากัดความของ ธรรมวชัิย คือ
ตอนท่ีวา “มีชัยโดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา”

ธรรมวิชัยน้ี คอืชัยชนะท่ีเปนความสาํเร็จของพระเจาจักรพรรดิ
ผูเปนธรรมราชา จึงอาจเรียกใหเต็มวา คติจักกวัตติธรรมราชา

อยางท่ีกลาวแลว พุทธพจนสวนน้ีตรัสในโอกาสตางๆ เปนอนั
มาก แตท่ียกมาใหดขูางบนน้ี ตรัสโยงกับเร่ืองบญุ ซ่ึงเปนหลกัสาํคัญ
ในศลิาจารึกอโศกน้ันดวย
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ธรรมวิชัย: จากหลักการมาเปนนโยบาย

ทีน้ีก็มาดูขอความแสดงนโยบายธรรมวิชัย ท่ีพระเจาอโศก
มหาราช ทรงนําออกมาสูปฏิบัติการจริง ดังท่ีพระองคประกาศไว
ในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ ซ่ึงคัดตัดมาพอเปนตัวอยาง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๘ พรรษา  ทรงมีชัยปราบแคว้น 
กลิงคะลงได้ จากแคว้นกลิงคะน้ัน ประชาชนจํานวนหน่ึง
แสนห้าหมื่นคนได้ถูกจบัไปเป็นเชลย จํานวนประมาณหน่ึง
แสนคนถูกฆ่า และอีกหลายเท่าของจํานวนน้ันได้ล้มตายไป

นับแต่กาลน้ันมาจนบัดน้ี อันเป็นเวลาท่ีแคว้นกลิงคะ
ได้ถูกยึดครองแล้ว การทรงประพฤติปฏิบัติธรรม ความมี
พระทัยใฝ่ธรรม และการทรงอบรมสั่งสอนธรรม ก็ได้เกิดมี
ขึ้นแล้วแก่พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ

การท่ีได้ทรงปราบปรามแคว้นกลิงคะลงน้ัน ทําให้พระ
ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ทรงมีความสํานึกสลดพระทัย …

ในคราวยึดครองแคว้นกลิงคะน้ี จะมีประชาชนที่ถูกฆ่า
ล้มตายลง และถูกจับเป็นเชลยเป็นจํานวนเท่าใดก็ตาม แม้
เพียงหน่ึงในร้อยส่วน หรือหน่ึงในพันส่วน (ของจํานวนที่
กลาวนั้น) พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพย่อมทรงสํานึกว่า
เป็นกรรมอันร้ายแรงย่ิง …

สําหรับพระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ชัยชนะท่ีทรงถือ
ว่าย่ิงใหญ่ท่ีสุด ได้แก่ ธรรมวิชัย (ชัยชนะโดยธรรม) และ
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ธรรมวิชัยน้ัน พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพได้ทรงกระทํา
สําเร็จแล้ว ท้ัง ณ ท่ีน้ี (ในพระราชอาณาเขตของพระองค
เอง) และในดินแดนข้างเคียงท้ังปวง ไกลออกไป ๖๐๐ 
โยชน์ …๑

ทุกหนทุกแห่ง (ประชาชนเหล่าน้ี) พากันประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสอนธรรมของพระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ …

ด้วยเหตุเพียงน้ี ชัยชนะน้ีเป็นอันได้กระทําสําเร็จแล้ว
ในท่ีทุกสถาน เป็นชัยชนะอันมีปีติเป็นรส พรั่งพร้อมด้วย
ความเอิบอิ่มใจ เป็นปีติท่ีได้มาด้วยธรรมวิชัย …

ชัยชนะอันแท้จริงน้ัน จะต้องเป็นธรรมวิชัยเท่าน้ัน
ด้วยว่าธรรมวิชัยน้ันเป็นไปได้ท้ังในโลกบัดน้ี และโลกเบ้ือง
หน้า

ขอปวงความยินดีแห่งสัตว์ท้ังหลาย จงเป็นความยินดี
ในความพากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะว่าความยินดีน้ัน ย่อม
อํานวยผลท้ังในโลกบัดน้ี และในโลกเบื้องหน้า.

แมวาธรรมวิชัยอยางน้ีจะเปนหลักการและนโยบายใหม แต
คําวา “ธรรมวิชัย” มิใชเปนคําใหม และมิใชมีในพระไตรปฎกเทา

                                                                                                                                                                

๑ ดินแดนทางตะวนัตกทีร่ะบุในศิลาจารกึน้ี คือ แวนแควนของกษัตรยิโยนก (Ionian หรอื
Greek) พระนามวาอนัติโยคะ (Antiochus II Theos of Syria) พระเจาตุลมยะ (Ptolemy 
II Philadelphus of Egypt) พระเจาอนัเตกนิะ (Antigonus II Gonatas of Macedonia) 
พระเจามคะ (Magas of Cyrene) และพระเจาอลิกสุนทระ (Alexander of Epirus หรอื 
Alexander of Corinth)

ปราชญตะวนัตกไดอาศัยศิลาจารกึน้ีชวยอยางมาก ในการเทยีบกาลเวลาในประวติัศาสตร
แหงอารยธรรม ตะวนัตก-ตะวนัออก
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น้ัน แตมีในหลักรัฐศาสตรโบราณของชมพูทวีปดวย จึงควรเขาใจ
ความตางใหชัด

ในตาํราอรรถศาสตร ของพราหมณจาณักยะ (เรียก เกาฏลิยะ
บาง วิษณุคปุตะ บาง ก็ม)ี ผูเปนท่ีปรึกษาและมหาเสนาบดีของพระเจา
จันทรคุปต (พระอัยกาของพระเจาอโศกเอง, พ.ศ.๑๖๑) จัดแบงผู
ชนะสงคราม คือ ผูพิชิต หรือผูมีชัย เปน ๓ ประเภท ดังน้ี

๑. ธรรมวชิยี ผูมธีรรมวิชัย คอื ผูชนะท่ีพอใจเพยีงใหผูแพยอม
จงรักภักดี โดยไมขมเหงทํารายราชวงศและราษฎรของฝายท่ีแพ

๒. โลภวิชยี  ผูมีโลภวิชัย คือ ผูชนะท่ีมุงแยงชิงเอาดินแดน
และทรัพยสินของผูแพ

๒. อสุรวิชยี  ผูมีอสูรวิชัย คือ ผูชนะท่ีโหดราย ยึดเอาทุก
อยาง ท้ังทรัพยสิน ดินแดน บุตรภรรยา และแมแตชีวิตของผูแพ

จะเห็นชัดวา ธรรมวิชัยของพราหมณจาณักยะ ก็คือการชนะ
ดวยสงครามน่ันเอง เพียงแตปฏิบัติตอผูแพอยางไมโหดราย ดังน้ัน
ชัยชนะท้ัง ๓ อยางน้ี ยังไมเปนธรรมวิชัยในพระพุทธศาสนาเลย

พระเจาอโศกไดละเลิกชัยชนะท่ีสอนกันมาแตเดิมใน
ประเพณีการปกครองของสังคมพราหมณ โดยหันมารับหลักการ
ธรรมวิชัย อันเปนชัยในทางสันติ ซ่ึงไมตองใชอาชญา ไมตองใช
ศสัตรา ตามคติจักกวัตติธรรมราชาของพระพุทธศาสนา

คติจักกวัตติธรรมราชา หรือเรียกสั้นๆ วา คติจักรวัตติราชา
หรือคติธรรมราชาน้ี แมจะมาหลายแหงในพระไตรปฎก แตมีพระ
สูตรท่ีวาดวยเรื่องน้ีโดยตรง คือจักกวัตติสูตร ซ่ึงมีช่ือซํ้ากัน ๓ สูตร

เฉพาะอยางย่ิงท่ียาวท่ีสุด รูจักกันมากท่ีสุด และใชเปนหลัก
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คือสูตรท่ีมาในทีฆนิกาย (ที.ปา.๑๑/๓๓–๕๐) อันเปนท่ีมาของหลัก
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ

ณ ท่ีน้ี จะไมเขาไปในเน้ือหาของพระสูตรน้ันโดยตรง แตจะ
พูดใหไดขอสังเกตท่ัวๆ ไป อยางกวางๆ เก่ียวกับเร่ืองน้ีท้ังหมด

หลักธรรมวิชัยตามคติจักกวัตติธรรมราชาน้ี เปนตัวอยางคํา
สอนท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําไวสําหรับผูนําของสังคมคฤหัสถ ท่ี
พระองคไมไดทรงจัดดําเนินการ ซ่ึงเปนสวนท่ีชาวบานจะตองรับ
ผิดชอบกันเอง

หลักการในการนําทางสังคมคฤหัสถน้ัน ยอมตางจากสังฆะ
ท่ีพระองคจัดต้ังบริหารตามหลักการแหงธรรมวินัย

อโศกธรรม - โพธิสัตวธรรม

หลักธรรมท่ีตรัสสอนหรือแสดงสําหรับสังคมคฤหัสถน้ี ไม
วาจะเปนองคจักรพรรดิราช หัวหนาหมูชน หรือหัวหนาครอบครัว
ท่ัวไป รวมท้ังพระโพธิสัตว มีระดับและลักษณะท่ีพึงสังเกต ดังน้ี

ก) โดยท่ัวไป กลาวถึงประเภทของบุคคลท่ีพึงชวยเหลอืเก้ือกูล
หรือปฏบัิตใินการสมัพนัธตอกันใหถูกตอง เชน มารดา
บิดา คนงาน ฯลฯ ไมคอยกลาวถึงหัวขอธรรม หรือหลักท่ี
เปนนามธรรม

ข) หลกัการทางธรรม วิธปีฏบัิต ิ และจุดหมายของการปฏบัิติ
อยูในขอบเขตแหงบุญ ทาน และการลุถึงสวรรค (รวมท้ัง
พรหมโลก)
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ขอยกคําสอนระดับน้ีมาใหดูเปนตัวอยาง เชน คร้ังหน่ึง
ตรัสแกพระเจาปเสนทิโกศล เก่ียวกับการเปนอยูครอบครองทรัพย
สมบัติของคฤหบดีวา

ดูกรมหาบพิตร ในถ่ินของอมนุษย์ มีสระโบกขรณี ซึ่ง
มีนํ้าใส เย็น จืดสนิท สะอาด มีท่าท่ีขึ้นลงเรียบร้อย น่ารื่น
รมย์ (แต่) นํ้าน้ันคนจะตักเอาไปก็ไม่ได้ จะด่ืมก็ไม่ได้ จะอาบ
ก็ไม่ได้ หรือจะทําการใดตามต้องการก็ไม่ได้ มหาบพิตร เมื่อ
เป็นเช่นน้ี นํ้าท่ีมิได้กินใช้โดยชอบน้ัน พึงถึงความหมดสิ้น
ไปเปล่า โดยไม่ถึงการบริโภค แม้ฉันใด

ดูกรมหาบพิตร อสัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ไม่ทํา
ตนให้เป็นสุข ฯลฯ โภคะเหล่าน้ันของเขา อันมิได้กินใช้โดย
ชอบ ย่อมถึงความหมดสิ้นไปเปล่า โดยไม่ถึงการบริโภค 
ฉันน้ันเหมือนกัน

ดูกรมหาบพิตร ส่วนสัตบุรุษ ได้โภคะอันโอฬารแล้ว 
ย่อมทําตนให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม ย่อมทํามารดาบิดา…บุตร
ภรรยา…คนรับใช้กรรมกรและคนสนองงาน…มิตร
สหายเพ่ือนร่วมกิจการ ให้เป็นสุข ให้เอิบอิ่ม ย่อม
ประดิษฐานไว้ในสมณพราหมณ์ท้ังหลาย ซึ่งทักษิณาอันมี
ผลสูงขึ้นไป มีจุดท่ีคํานึงหมายอันดี มีวิบากเป็นสุข เป็นไป
เพื่อสวรรค์

โภคะเหล่าน้ันของเขา ท่ีบริโภคอยู่โดยชอบอย่างน้ี 
ราชาท้ังหลายก็มิได้ริบเอาไป โจรท้ังหลายก็มิได้ลักไป ไฟก็มิ
ได้ไหม้หมดไป นํ้าก็มิได้พัดพาไป อัปริยทายาทท้ังหลายก็มิ
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ได้ขนเอาไป เมื่อเป็นเช่นน้ี โภคะเหล่าน้ันของเขา ท่ีกินใช้
อยู่โดยชอบ ย่อมถึงการบริโภค ไม่ถึงความหมดสิ้นไปเปล่า

ดูกรมหาบพิตร เหมือนดังว่า ในท่ีไม่ไกลคามหรือนิคม 
มีสระโบกขรณี ซึ่งมีนํ้าใส เย็น จืดสนิท สอาด มีท่าท่ีขึ้นลง
เรียบร้อย น่ารื่นรมย์ นํ้าน้ันคนจะตักเอาไปก็ได้ จะด่ืมก็ได้
จะอาบก็ได้ หรือจะทําการใดตามต้องการก็ได้ เมื่อเป็นเช่นน้ี 
นํ้าท่ีกินใช้อยู่โดยชอบน้ัน พึงถึงการบริโภค ไม่ถึงความหมด
สิ้นไปเปล่า แม้ฉันใด สัตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้ว ย่อม
ทําตนให้เป็นสุข ฯลฯ ฉันน้ันเหมือนกัน

พระผู้มีพระภาคองค์พระสุคตศาสดา ครั้นตรัส
ไวยากรณ์ภาษิตน้ีจบแล้ว ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

นํ้ามีในถ่ินท่ีของอมนุษย์ คนย่อมอดนํ้าน้ัน อันจะด่ืม
มิได้ คนทรามได้ทรัพย์แล้ว ตนเองก็ไม่บริโภค ท้ังก็ไม่ให้
ปันแก่ใคร ฉันใดก็ฉันน้ัน ส่วนวิญญูชน มีปัญญา ได้โภคะ
แล้ว ย่อมบริโภค และใช้ทํากิจการ เลี้ยงดูหมู่ญาติ เป็นคน
อาจหาญ ใครก็ไม่ติเตียน ย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ ฯ

(สํ.ส.๑๕/๓๘๗)

พระโพธิสัตวก็มีจริยาแหงการประพฤติธรรมทํานองเดียวกัน
น้ี ดังมีพุทธดํารัสวา

ภิกษุท้ังหลาย ตถาคต ในปุริมชาติ ในปุริมภพ ในถ่ิน
กําเนิดก่อน เมื่อเป็นมนุษย์ในบุพสมัย เป็นผู้มีสมาทานมั่น
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ถือปฏิบัติไม่ถอยหลัง ในกายสุจริต 
ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการแจกจ่ายบําเพ็ญทาน ในการ
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สมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติชอบต่อ
มารดา ในการปฏิบัติชอบต่อบิดา ในการปฏิบัติชอบต่อ
สมณะ ในการปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์ ในความเป็นผู้
เคารพต่อผู้ใหญ่ในสกุล และในธรรมอันเป็นอธิกุศลอย่าง
อื่นๆ เพราะกรรมน้ัน อันได้ทํา ได้สั่งสม ได้พอกพูน เป็น
กรรมอันไพบูลย์ เบ้ืองหน้าแต่กายแตกทําลายตายไป 
ตถาคตก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์…

(ที.ปา.๑๑/๑๓๑)

ความเปนคนดี ท่ีมีคําเรียกวา “สัตบุรุษ” มีความหมาย
สัมพันธกับความดีงามและประโยชนสุขของตระกูลวงศและชุมชน
หรือหมูชน ดังพุทธพจนวา

ภิกษุท้ังหลาย คนดี (สัตบุรุษ) เกิดมาในหมู่ชน๑ ย่อม
เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุข แก่ชน
จํานวนมาก (คือ) ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล 
เพื่อความสุข แก่มารดาบิดา...แก่บุตรภรรยา...แก่คนรับ
ใช้กรรมกรและคนสนองงาน...แก่มิตรสหายเพ่ือนร่วม
กิจการ...แก่สมณพราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ช่วย
ให้ข้าวกล้าเจริญงอกงาม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล 
เพื่อความสุข แก่ชนจํานวนมาก

(องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๒)

                                                                                                                                                                

๑ คําบาลีคือ “กุล” ตามปกติแปลกันวา ตระกูล หรือสกุล แตคําน้ีท่ีจริงมีความหมายกวาง 
หมายถึงหมูชน หรือชุมชน ก็ได เชน ในสมัยของมหาวิทยาลัยนาลันทา มีตําแหนง 
กุลบดี หมายถึงหัวหนาผูบริหารงาน แมในภาษาฮินดีปจจุบัน ก็ยังมีคําน้ี ซ่ึงใชในความ
หมาย ต้ังแตครอบครัว หมูชน ไปจนถึงเผาชน
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อีกพระสูตรหน่ึง (องฺ.อฏก.๒๓/๑๒๘) เน้ือความเหมือนกับพระ
สูตรขางบนน้ี แตมีบุคคลท่ีจะไดรับประโยชนเพ่ิมเขามา ๓ พวก 
คือ “แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ...แก่พระราชา...แก่เทวดาท้ังหลาย...”

พระสูตรท่ีแสดงธรรมสําหรับสังคมคฤหัสถอยางน้ี มีมากพอ
สมควร แตยกมาเปนตัวอยางเทาน้ีคิดวาเพียงพอแลว เพราะสาระ
ก็ทํานองเดียวกัน

สาระน้ัน ก็คือ
- การอยูรวมอยางเกื้อกูลกัน ในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม 
โดยเอาใจใสดูแลคนท่ีตนเก่ียวของ ประพฤติปฏิบัติดี ทํา
หนาท่ีตอกัน ทําประโยชนแกกัน

- ดวยทาน คือรูจักให เผื่อแผแบงปน โดยไมมัวหวงแหน
ทรัพยสมบัติ แตนําออกมาใชทําประโยชน ในการบํารุง
เลี้ยงชวยเหลือกันตามวิธีปฏิบัติขางตนน้ัน

- จึงเปนการนําชีวิตไปในทางแหงสวรรค
รวมท้ังขอเนนท่ีจะใหผลดีเกิดข้ึนเปนประโยชนท้ังในโลกน้ี

และโลกหนา ตามคติอิธโลก-ปรโลก ซ่ึงพบไดท่ัวในพระไตรปฎก

หลักธรรมสําหรับสังคมคฤหัสถตามคําสอนในพระไตรปฎก
ท่ีวามาน้ีเอง คือแหลงแหงธรรมท่ีพระเจาอโศกมหาราชทรงสอนใน
ศิลาจารึกของพระองค ท่ีบางทานมองวาเปนคําสอนท่ีพระเจา
อโศกทรงคิดข้ึนมา แลวต้ังช่ือใหวาอโศกธรรม
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จักรพรรดิ-ธรรมราชา

พระสูตรใหญท่ีเหมือนกับประมวลธรรมสําหรับชีวิตและ
สังคมคฤหัสถไว ก็คือสิงคาลกสูตร (บางทีเรียกวา สิคาโลวาทสูตร, 
ที.ปา.๑๑/๑๗๒) ท่ีทานใหถือเปนวินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย)

ในสิงคาลกสูตรน้ัน แมจะตรัสธรรมท่ีเปนขอปฏิบัติไวหลาย
ดาน แตหลักใหญท่ีเปนเปาหมายของพระสูตรน้ัน ก็คือหลักทิศ ๖
ท่ีรูจักกันดี อันแสดงธรรมหรือหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอกัน ระหวาง 
มารดาบิดา-บุตรธิดา อาจารย-ศิษย สามี-ภรรยา มิตร-มิตร นายงาน-

คนงาน สมณพราหมณ-กุลบุตร (พระสงฆ-ชาวบาน)
ในสิงคาลกสูตร น้ี ตลอดท้ังหมด ก็เชนเดียวกับพระสูตรท้ัง

หลายท่ียกมาเปนตัวอยางขางบนน้ัน ไมกลาวถึงหลักธรรมสําคัญ
อยางอริยสจั ปฏจิจสมุปบาท ฌาน นิพพาน ใดๆ ท่ีพวกนักปราชญ
ฝร่ังและอินเดียหลายทานน้ันคาดหวังเลย แมแตศีล ๕ ก็ยังไม
ปรากฏช่ือออกมาในสิงคาลกสูตร น่ีคือเร่ืองธรรมดาท่ีพึงเขาใจ

ช่ือเรียกน้ันเปนสื่อสําหรับลัดความเขาใจ คนท่ีรูเร่ืองน้ันอยู
แลว พอออกช่ือมา เขาก็มองเห็นเน้ือหาทะลุตลอดหมด ไมตองมา
แจกแจงกันอีก ช่ือเรียกหลกัธรรมตางๆ จึงมีไวใชใหสะดวกสําหรับ
การสอนและการศึกษาย่ิงข้ึนไป จุดสําคัญอยูท่ีเอยช่ือใหตรงกับ
สภาวะท่ีจะสื่อ ไมใชเร่ืองสําหรับมายึดวาเปนของใครๆ

ดวยเหตุน้ี เมื่อพระพุทธเจาทรงสอนคฤหัสถหรือคนใหมภาย
นอก ท่ีช่ือเรียกจะไมชวยในการสื่อแกเขา พระองคก็ตรัสเน้ือหา
ของธรรมน้ันๆ ไป แมจะตองใชเวลามากหนอย การท่ีคนผูมาอานที
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หลังไมพบช่ือของธรรมน้ันๆ ก็เปนเร่ืองธรรมดาอยางท่ีวาแลว

แมแตในจักกวัตติสูตร ท่ีเปนแหลงของหลักธรรมวิชัยและ
คติจักกวัตติราชาน้ีเอง ในตอนเดนิเร่ือง ถึงจะตรัสเน้ือหาของศลี ๕ ก็
ทรงแสดงไปตามสาระ แตไมออกช่ือมาวา “ศลี ๕”

รวมท้ังช่ือวา “กุสลกรรมบถ-อกุสลกรรมบถ” ก็ทรงเอย
เฉพาะตอนท่ีตรัสแบบสรุปความแกพระสงฆ

น่ีคือ แมแตพระพุทธเจาตรัสเอง และอยูในพระไตรปฎก ใน
กรณีอยางน้ี ก็ไมไดออกช่ือของหลักธรรมน้ันๆ

ในขอปฏิบัติขององคพระจักรพรรดิธรรมราชา ก็เนนท่ีการ
คุมครองประชาราษฎร คอื เนนท่ีคน โดยจําแนกประชาชนท่ีจะพึงดู
แลเปนหมูเหลาตางๆ ๘ พวก (ขอใหนึกถึงสิงคาลกสูตร ท่ีจัดคน
เปนกลุมๆ ในหลักทิศ ๖)

ในจกักวตัตสูิตร ท่ีวาช่ือซํ้ากันอีกสูตรหน่ึง (องฺ.ติก.๒๐/๔๕๓) พระ
พุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ มีคําเรียกพระนามท่ีตรงกันวาทรง
เปน “ธรรมราชา” เพราะฉะน้ันจึงมีธรรมราชา ๒ อยาง คือ

๑. จักรพรรดิธรรมราชา
๒. สัมมาสัมพุทธธรรมราชา

ความแตกตางระหวางธรรมราชา ๒ อยางน้ี คอื ระหวางพระ
พุทธเจา กับพระเจาจักรพรรดิ ท่ีเปนจุดสังเกตสําคัญ ก็คือ

พระเจาจักรพรรดิ จัดสรรการดูแลรักษาคุมครองปองกันอัน
เปนธรรม แกประชาชนหมูเหลาตางๆ (ทรงจําแนกไว ๘ ประเภท คอื
อันโตชน ขัตติยะ อนุยนต พลกาย พราหมณคหบดี ชาวนิคมชนบท 
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สมณพราหมณ มิคปกษ)ี ยังจักรใหหมุนไปโดยธรรม ซ่ึงคนสัตวท่ี
มุงรายใดๆ ไมอาจทําใหหมุนกลับได แต

พระสัมมาสัมพุทธเจา จัดสรรการดูแลรักษาคุมครองปองกัน
อันเปนธรรม ใหแกกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม โดยใหรูวา
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อยางไหนควรเสพ อยางไหนไมควร
เสพ ยังธรรมจักรใหหมุนไปโดยธรรม ซ่ึงสมณะ พราหมณ เทพ 
มาร พรหม หรือใครก็ตามในโลก ไมอาจทําใหหมุนกลับได

นอกจากน้ัน ในจกักวตัตสูิตร ท่ี ๓ (สํ.ม.๑๙/๕๐๕) ก็ตรัสใหเห็น
ความแตกตางไวอกี มใีจความวา การปรากฏของพระเจาจักรพรรดิ
ทําใหรัตนะ ๗ อยางท่ีเปนบุคคลและวัตถุปรากฏ แตการปรากฏ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําใหรัตนะของการพัฒนาจิตใจและ
ปญญาคือโพชฌงค ๗ ปรากฏ

คําวา “ธรรมราชา” มีความหมายตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
๒ ช้ัน คือ เปน “ราชาผูทรงธรรม” และ “ผูมีธรรมเปนราชา”

สําหรับความหมายแรกวาเปน “ราชาผูทรงธรรม” น้ันชัดอยู
แลว แตในความหมายท่ี ๒ คือ “ผูมีธรรมเปนราชา” พระพุทธเจา
ทรงอธบิายวา “ธรรม” เปนราชาของพระองค และของพระเจา
จักรพรรดิ คือ พระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ทรงเคารพธรรม
ยึดธรรมเปนหลักนํา ถือธรรมเปนใหญ เปนธรรมาธิปไตย

ทีน้ี ถาวิเคราะหศัพทแยกแยะละเอียดลึกลงไปอีก คําวา
“ราชา” แปลวา “ผูทําใหประชาชนชื่นชมยินดี” เพราะฉะน้ัน “ธรรม
ราชา” ก็แปลวา “ผูทําประชาชนใหช่ืนชมยินดีดวยธรรม”
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แลวอรรถกถาก็แยกความหมายของธรรมราชา ๒ อยางวา
๑. จักรพรรดิ-ธรรมราชา หมายถึง ทานผูยังชาวโลกใหช่ืน

บานสดใสดวยธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐
๒. สัมมาสัมพุทธ-ธรรมราชา หมายถึง ทานผูยังชาวโลกให

ช่ืนบานสดใสดวยธรรม คือ โลกุตตรธรรม ๙

ในดานงานของธรรมราชา เร่ิมจากจักรพรรดิธรรมราชา
เปนตนไป เมือ่พระพุทธเจาทรงบรรยายความเสือ่มของสงัคมมนุษย 
ซ่ึงเปนเน้ือหาสวนท่ียืดยาวของจักกวัตติสูตรแรก ก็ทรงแสดงภาวะ
เสื่อมโทรมน้ันโดยช้ีถึงการท่ีมนุษยไมดูแลรับผิดชอบทําหนาท่ีตอ
กัน ขอใหดูตัวอยางสักตอน

ภิกษุท้ังหลาย จักมีสมัยท่ีมนุษย์เหล่าน้ีมีบุตรอายุอยู่
ได้ ๑๐ ปี เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เด็กหญิงมีอายุ ๕ ขวบ
จักอาจมีสามี…

 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี คนท้ังหลาย
จักเป็นผู้ไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดา ไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดา ไม่
ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ไม่ปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์ ไม่
ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล

อีกท้ังเขาเหล่าน้ันก็จักได้รับการยกย่องเชิดชู และได้รับ
การสรรเสริญ เหมือนดังท่ีคนผู้ปฏิบัติชอบต่อมารดา ปฏิบัติ
ชอบต่อบิดา ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์ 
ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ได้รับการยกย่อง
เชิดชู และได้รับการสรรเสริญ ในบัดน้ี
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ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี เขาจักไม่มีจิต

คิดเคารพยําเกรงว่า น่ีแม่ น่ีน้า น่ีพ่อ น่ีอา น่ีป้า น่ีภรรยา

ของอาจารย์ หรือว่าน่ีภรรยาของท่านท่ีเคารพท้ังหลาย 

สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกัน เหมือนดังแพะ ไก่ สุนัข

บ้าน สุนัขจิ้งจอก ฉะน้ัน

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อมนุษย์มีอายุ ๑๐ ปี สัตว์เหล่าน้ัน

ต่างก็จักผูกความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความ

คิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกันและกัน

มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี 

บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับน้องหญิงก็ดี น้องหญิงกับพี่ชายก็

ดี จักมีความแค้นเคืองพลุ่งขึ้นมา มีความพยาบาท ความ

คิดร้าย ความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า เสมือนนายพราน

เน้ือ เห็นเน้ือเข้าแล้ว เกิดความอาฆาตพลุ่งขึ้น มีความ

พยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้า ฉะน้ัน
(ที.ปา.๑๑/๔๖)
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จากดูพุทธพจน มาอานธรรมโองการ

เห็นไดชัดวา ธรรมในศิลาจารึกอโศก สวนใหญ และท่ีกลาว
ถึงบอย เปนเร่ืองของการปฏิบัติชอบตอกัน หรือตอบุคคลประเภท
ตางๆ ท่ีแตละคนควรดูแลรับผิดชอบหรือชวยเหลือกัน ซ่ึงใกลเคียง
กันมากกับพระสูตรท่ียกมาใหดูแลว

จึงขอยกขอความในศิลาจารึกน้ันมาใหดูบาง
ขอเร่ิมดวย จารึกหลักศิลา ฉบับท่ี ๗ ซ่ึงตรัสเลาความเปนมา

และวัตถุประสงคของการทําศิลาจารึกประกาศธรรมไวดวย อนัเปน
เร่ืองท่ีนารู

๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังน้ี :-

ตลอดกาลยาวนานล่วงมาแล้ว ได้มีพระราชาหลายองค์
ทรงปรารถนาว่า ทําไฉนประชาชนทั้งหลายจะพึงเจริญก้าวหน้า
ด้วยความเจริญทางธรรม แต่ประชาชนก็หาได้เจริญก้าวหน้าขึ้น

…ด้วยความเจริญทางธรรมตามสมควรไม่  ก็แล ด้วยอุบายวิธี
…อันใดหนอ ประชาชนทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติตาม 

๓. ในเรื่องน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรัก
แห่งทวยเทพ ตรัสไว้ดังน้ี :-

ข้าฯ ได้เกิดมีความคิดขึ้นว่า ข้าฯ จักจัดให้มีการประกาศ
ธรรม ข้าฯ จักจัดให้มีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชนทั้ง
หลาย ครั้นได้สดับธรรมน้ีแล้ว ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม 
จักยกระดับตนเองสูงขึ้น และจักมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย
ความเจริญทางธรรมอย่างมั่นคง
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เพื่อประโยชน์น้ี ข้าฯ จึงจัดให้มีการประกาศธรรม และส่ัง

ให้มีการอบรมสัง่สอนธรรมขึน้เป็นหลายแบบหลายอย่าง เพือ่ให้
ขา้ราชการทั้งหลาย ท่ีข้าฯ ได้แต่งต้ังไว้ดูแลประชาชนจํานวน
มาก จักได้ช่วยกันแนะนําสัง่สอนบ้าง ชว่ยอธิบายขยายความให้
แจม่แจง้ออกไปบ้าง แม้เจ้าหน้าท่ีรัชชูกะ ข้าฯ ก็ได้แต่งต้ังไว้ดู
แลชีวิตหลายแสนชีวิต เจ้าหน้าท่ีรัชชูกะเหล่าน้ัน ก็ได้รับคําสั่ง
จากข้าฯ ว่า ท่านท้ังหลายจงอบรมส่ังสอนประชาชนให้เป็นผู้
ประกอบด้วยธรรมอย่างน้ีๆ

๔. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ว่า :-

เมือ่ได้พจิารณาใคร่ครวญในเรือ่งน้ี โดยถ่องแท้แลว้น่ันแล 
ขา้ฯ จึงให้ประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมขึ้นไว้ แต่งต้ังธรรม
มหาอํามาตย์ขึ้นไว้ และจัดให้มีการประกาศธรรม

๕. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังน้ี :-

แม้ตามถนนหนทาง ข้าฯ ก็ได้ให้ปลูกต้นไทรขึ้นไว้ เพื่อจัก
ได้เป็นร่มเงาให้แก่สัตว์และมนุษย์ท้ังหลาย ให้ปลูกสวนมะม่วง 
ให้ขุดบ่อนํ้าไวทุ้กระยะก่ึงโกรศะ๑ ให้สร้างท่ีพักคนเดินทางขึ้นไว้ 
และให้สร้างอ่างเก็บนํ้าจํานวนมากมายขึ้นไว้ในท่ีต่างๆ เพื่อการ
ใช้สอยแห่งสัตว์และมนุษย์ท้ังหลาย

                                                                                                                                                                

๑ คําอานจากศลิาจารกึวา “อฒ-โกสิกยฺาน”ิ สันนิษฐานกันวา = อฑฒฺ+โกส แปลวา คร่ึงโกสะ;  
เทียบตามมาตราฝายบาลี คือ ครึง่กม.;  ทางฝายสันสกฤต โกส โกรฺศ = ๑ กม. บาง = ๒ 
กม. บาง, ครึง่โกสะ จงึเปน ครึง่กม. หรอื ๑ กม. ตามลําดับ

แต “อฒ” อาจจะเปน อฏ คือ ๘ จงึเปน ๘ โกส/โกรฺศ ถาอยางน้ี ก็จะเปน ๘ หรอื ๑๖ 
กม. ตามลําดับ (ดู เชิงอรรถท่ี จารกึหลักศิลา ฉบับท่ี ๗)
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แต่การใช้ประโยชน์เช่นน้ียังจัดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย พระ
ราชาท้ังหลายในกาลก่อนก็ดี ตัวข้าฯ ก็ดี ต่างก็ได้บํารุงประชา
ชนท้ังหลายให้มีความสุขด้วยวิธีการบํารุงสุขประการต่างๆ แต่
ท่ีข้าฯ ได้กระทําการเช่นน้ี ก็ด้วยความมุ่งหมายข้อน้ี คือ เพื่อ

…ให้ประชาชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม
๘. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย

เทพ ตรัสไว้ดังน้ี
กรรมดีใดๆ ก็ตาม ท่ีข้าฯ ได้กระทําแล้ว ประชาชนทั้ง

หลายก็ได้พากันประพฤติปฏิบัติกรรมดีน้ันๆ ตามอย่างแล้ว 
และยังคงดําเนินตามกรรมดีน้ันๆ อยู่ต่อไป ด้วยการกระทําเช่น
น้ัน ประชาชนทั้งหลายก็ได้มีความเจริญงอกงามขึ้นแล้ว และ
ยังจักเจริญงอกงามย่ิงๆ ขึ้นไปอีก ด้วย:

- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเชื่อฟังครูท้ังหลาย
- การปฏิบัติชอบต่อท่านผู้เฒ่าชรา
- การปฏิบัติชอบต่อพราหมณ์และสมณะ
- (การปฏิบัติชอบ) ต่อคนยากจน และคนตกทุกข์
- ตลอดถึงคนรับใช้ และคนงานท้ังหลาย

จารึกศิลา ฉบับท่ี ๓ ระบุธรรมท่ีพึงเผยแพร ดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังน้ี

ข้าฯ เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๑๒ ปี ได้สั่งประกาศความข้อ
น้ีไว้ว่า ทุกหนทุกแห่งในแวน่แควน้ของขา้ฯ เจา้หน้าท่ียุกตะ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๕
เจา้หน้าท่ีรชัชกูะ และเจ้าหน้าท่ีปราเทศิกะ จงออกเดินทาง
(ตรวจตรา) ทุกๆ ๕ ปี เพื่อประโยชน์อันน้ี คือเพ่ือการสั่ง
สอนธรรมน้ี พร้อมไปกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างอื่น

(เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันพึงสั่งสอน) ว่า
- การเชื่อฟังมารดาบิดา เป็นความดี
- การให้ปันแก่มิตรสหาย ญาติ แก่พราหมณ์และสมณะ
เป็นความดี

- การไม่ฆ่าสัตว์ เป็นความดี
- การประหยัดใช้จา่ยแต่น้อย การสะสมแต่น้อย (เล้ียงชีวิต
แตพอดี?) เป็นความดี

จารึกศิลา ฉบับท่ี ๙ กลาวถึงธรรมท่ีพึงปฏิบัติดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสว่า ประชาชนทั้งหลาย ย่อมประกอบพิธีมงคล
ต่างๆ เป็นอันมาก … อันเป็นเรื่องหยุมหยิมไร้สาระ และไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ … โดยนัยตรงข้าม ยังมีพิธีกรรมท่ี
เรียกว่าธรรมมงคล ซึ่งเป็นพิธีกรรมมีผลมาก ในธรรม
มงคลน้ัน ย่อมมกิีจต่อไปนี ้คอื

- การปฏิบัติชอบต่อคนรับใช้และคนงาน
- การแสดงความเคารพนับถือต่อครูอาจารย์
- การสํารวมตนต่อสัตว์ท้ังหลาย
- การถวายทานแก่สมณพราหมณ์



หลักศิลาจารึกอโศก๘๖

ใน จารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๑ นอกจากธรรมปฏิบัติท่ีคลายกับใน
จารึกอื่นแลว มีขอพึงสังเกตพิเศษ คือเร่ือง ธรรมทาน และการบูชา
ยัญ ท่ีจะพูดถึงเพ่ิมเติมอีกขางหนา ดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ ดังน้ี

ไมม่ทีานใดเสมอดว้ยการให้ธรรม (ธรรมทาน) การแจก
จา่ยธรรม (ธรรมสังวภิาค) และความสมัพนัธ์กันโดยธรรม (ธรรม
สัมพันธ)์ อาศัยธรรม (ธรรมทาน เป็นต้น) น้ี ย่อมบังเกิดมี
สิ่งต่อไปน้ี คือ

- การปฏิบัติชอบต่อคนรับใช้และคนงาน
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเผือ่แผแ่บ่งปันแก่มติร คนคุ้นเคย ญาติ และแก่สมณ
พราหมณ์

- การไม่ฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ

บิดาก็ดี บุตรก็ดี พี่น้องชายก็ดี นาย (หรือ สามี) ก็ดี
มิตรและคนคุ้นเคยก็ดี ตลอดถึงเพื่อนบ้าน พึงกล่าวคําน้ี 
(แก่กัน) ว่า ‘น่ีเป็นสิ่งดีงามแท้ น่ีเป็นกิจควรทํา’

บุคคลผู้ปฏิบัติเช่นน้ี ย่อมทําความสุขในโลกนี้ให้
สําเร็จด้วย และในโลกเบ้ืองหน้า ย่อมประสพบุญหาท่ีสุดมิ
ได้เพราะอาศัยธรรมทานน้ันด้วย.



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗
ธรรมแบบท่ีเปนหัวขอนามธรรม คือเปนตัวคุณธรรม พบใน

จารึกเพียง ๒ แหง คือ จารึกหลักศิลา ฉบับท่ี ๒ ดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพตรัสไว้ดังน้ี :-

ธรรมเป็นสิ่งดีงาม ก็สิ่งใดเล่าชื่อว่าธรรม ธรรมน้ันได้
แก่สิ่งต่อไปน้ี คือ

- การมีความเสียหายน้อย (อัปปาทีนวะ?)๑

- การมีความดีมาก (พหุกัลยาณะ)
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผ่แบ่งปัน (ทาน)
- ความสัตย์ (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)

อีกแหงหน่ึงท่ีพบธรรมแบบท่ีเปนหัวขอนามธรรม คือเปนตัว
คุณธรรม ไดแก จารึกหลักศิลา ฉบับท่ี ๗ ดังน้ี

๗. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่ง
ทวยเทพ ตรัสไว้ดังน้ี

เจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่เหล่าน้ี และพวกอื่นๆ อีกจํานวน
มาก ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีทําการจําแนกแจกทาน ท้ัง
ในนามของข้าฯ เอง และในนามแห่งพระราชเทวีท้ังหลาย 
ท่ัวทุกฝ่ายในของข้าฯ เจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่เหล่าน้ี สามารถ

                                                                                                                                                                

๑ คําท่ีถอดออกมาจากศลิาจารกึวา “อปาสินเว” และไดแปลกนัไปตางๆ สุดแตจะโยงไปสูคํา
ศัพทใด เชน บางทานคิดวาคงเปน อัปปาสวะ ก็แปลวามีอาสวะ/กิเลสนอย ในท่ีน้ี 
เม่ือเทียบกับ “พหุกัลยาณะ” เห็นวานาจะเปน “อัปปาทนีวะ” จงึแปลอยางน้ี
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จัดดําเนินการในกิจต่างๆ ท่ีมุ่งหมาย จนเป็นท่ีน่าพอใจได้ 
ด้วยวิธีการมากหลาย ท้ังใน (พระนครหลวง) น้ี และใน
ส่วนต่างๆ (ของประเทศ)

อน่ึง ในส่วนแห่งโอรสของข้าฯ และเจ้าชายอื่นๆ ซึ่ง
ประสูติแต่พระราชเทวีท้ังหลาย ข้าฯ ก็ได้สั่งให้กระทําการ 
(จําแนกแจกทาน) เช่นน้ี โอรสของข้าฯ เหล่าน้ี จักเป็นผู้
ฝักใฝ่ในการจําแนกแจกทาน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมหลัก
การทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตามธรรม

หลักการทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตามธรรม
เหล่าน้ี กล่าวคือ

- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผ่แบ่งปัน (ทาน)
- ความสัตย์ (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)
- ความสุภาพอ่อนโยน (มัททวะ)
- ความเป็นสาธุชน (สาธวะ)
จะพึงเจริญเพ่ิมพูนขึ้นในหมู่ประชาชน

สวนอีกแหงหน่ึง ไมใชเปนหัวขอธรรมหรือคุณธรรมท่ีจะสอน
โดยตรง แตกระตุนเตือนใหตระหนักวา การท่ีจะทําใหสาํเร็จตามจดุ
หมายท่ีตั้งไวน้ัน จะตองทําตัวหรือปฏิบัติตนอยางไร ไดแก จารึก
หลักศิลา ฉบับท่ี ๑ ซ่ึงมีขอความดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพตรัสไว้ดังน้ี :-



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙
ธรรมโองการน้ี ข้าฯ ได้ให้จารึกขึ้นไว้ เมื่ออภิเษกแล้ว

ได้ ๒๖ พรรษา ประโยชน์ในโลกน้ีและโลกหน้า เป็นสิ่งท่ีจะ
พึงปฏิบัติให้สําเร็จได้โดยยาก หากปราศจาก

- ความเป็นผู้ใคร่ธรรมอย่างย่ิงยวด (อัคค-ธัมมกามตา)
- การใช้ปัญญาไตร่ตรองอย่างย่ิงยวด (อัคค-ปริกขา)
- การต้ังใจฟังคําสั่งสอนอย่างย่ิงยวด (อัคค-สุสสูสา)
- ความเกรงกลัว (ต่อบาป) อย่างย่ิงยวด (อัคค-ภยะ)
- ความอุตสาหะอย่างย่ิงยวด (อัคค-อุสสาหะ)๑

บัดน้ี ด้วยอาศัยคาํสัง่สอนของขา้ฯ ความมุง่หวงัทาง
ธรรมและความฝักใฝ่ใคร่ธรรม ได้เจริญงอกงามขึ้นแล้ว
ทุกๆ วัน และจักเจริญงอกงามย่ิงขึ้นเรื่อยไป

ทิฏฐธัมมิกัตถ คือมาตรวัดนักปกครอง

จากหลักฐานและเร่ืองราวท่ียกมาดูกันน้ี จะเห็นวา โดยท่ัว
ไป พระเจาอโศกทรงสอนธรรม แบบไมออกช่ือของหลักธรรมหรือ
ช่ือหัวขอธรรม

(ถาทรงเรียกชื่อหัวขอธรรมออกมา ราษฎรท่ีอยูกระจายหางกวางไกล 
สวนใหญก็คงไมรูเรื่อง ไมเคยไดยิน คนท่ีจะอธิบายก็ไปไมถึง ไมวาดวยตัว 
หรือโดยรูปโดยเสียง ก็ตองใชศัพทชาวบาน คําท่ีรูกันคุน หรือท่ีพอเทียบได)
                                                                                                                                                                

๑ คําศัพทในวงเล็บท้ังหมดนี ้ พึงทราบวา ไมใชรปูเดิมในศิลาจารกึ แตเปนการถอดรูปออกมา 
และเขียนเทียบเปนคําบาลี เพ่ือใหไดประโยชนในการศกึษามากข้ึน (เชน ขอ ๒ ท่ีถอดเปน 
“อคัค-ปริกขา” น้ัน คําในจารึกเปน “อคาย ปลขีายา”) แตท่ีน่ีมิใชโอกาสท่ีจะอธิบายมากกวาน้ี
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พระองคตรัสออกช่ือธรรมเพียงไมก่ีอยาง เมื่อจะเนนออกมา 
เฉพาะท่ีเปนคําท่ีรูๆ กัน หรืองายๆ

แตท่ีทรงสอนเอาจริงเอาจัง และตรัสอยูเสมอ ก็คือธรรมท่ี
เปนการปฏิบัติตอกันระหวางคนในหมูชน ทํานองเดียวกับพระสูตร
ในพระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนคฤหัสถ

กลายเปนวา พระเจาอโศกน่ันแหละทรงแมนยําวา ในฐานะ
พุทธมามกะ เมื่อเปนราชาปกครองบานเมือง จะสอนธรรมสวน
ไหนอยางไร และคนท่ีไมเขาใจเพราะจับจุดจับหลักไมได ก็คือทาน
ผูรูท้ังชาวอินเดียและฝร่ังน่ันเอง

คงตองพูดวา พระเจาอโศกมิใชจะทรงริเร่ิมจัดต้ังหลักธรรม
สากลหรือศาสนาสากล ท่ีใชภาษาอังกฤษวา universal religion
แตอยางใด ท่ีแทน้ัน พระองคทรงตั้งพระทัยไวในความเปน 
universal ruler หรือ universal monarch ตามคติจักกวัตติราชา
ดังท่ีไดทรงประกาศหลักธรรมวิชัย ซ่ึงเปนตัวบงช้ีความเปน
จักรพรรดิราชตามความในพระสูตรท้ังหลายน้ัน

ความจริง พระพุทธศาสนาถือวาธรรมเปนสากลในตัวของ
มันเองอยูแลว ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตจะเกิดข้ึนหรือไมก็
ตาม ธรรมก็มีก็เปนของมันอยูอยางน้ัน ตถาคตเพียงมาคนพบ
ธรรมน้ัน แลวนํามาบอกเลาประกาศใหรูกัน จึงไมมีปญหาท่ีจะ
ตองมาพูดในเร่ืองน้ี

เวลามคีนมาซักถามพระพุทธเจา บางทีเขาทูลวา อาจารยคน
โนนเกงอยางน้ัน คนน้ันเกงอยางน้ี คนน้ีสอนวาอยางน้ัน คนน้ันสอน
วาอยางน้ี เขาเถียงกันนัก แลวพระองควาใครผดิใครถูก พระพุทธ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑

เจาจะตรัสทํานองน้ีวา “เอาละ ท่านพราหมณ์ เรื่องท่ีคน ๒ ฝ่ายน้ีพูด
อ้างความรู้กัน มีวาทะขัดแย้งกัน ใครจริง ใครเท็จน้ัน พักไว้เถิด เราจัก
แสดงธรรมแก่ท่าน” (องฺ.นวก.๒๓/๒๔๒) แลวตรัสไปตามหลัก ตาม
สภาวะ ใหเขาพิจารณาเอาเอง

ทีน้ีก็มาถึงคําถามวา ทําไมในพระสูตรท่ีแสดงแกคฤหัสถ
ท่ัวๆ ไป พระพุทธเจาจึงไมตรัสออกช่ือหลักธรรม หรือช่ือหัวขอ
ธรรมสาํคัญๆ เชน อริยสจั และปฏจิจสมปุบาท เปนตน

แลวก็เชนเดียวกัน ทําไมพระจักรพรรดิธรรมราชา เมื่อทรง
สอนธรรมแกประชาชนทั่วไป จึงไมตรัสออกช่ือหลักธรรมสําคัญ
เหลาน้ัน

คาํถามน้ีสวนหน่ึงไดตอบไปแลว ในแงท่ีวาช่ือน้ันเขาใชสือ่กับ
คนท่ีรูอยูบางแลว เปนตน

ตอนน้ีจะตอบเนนในแงการทําหนาท่ีของพระจักรพรรดิราช

พระราชาทรงปกครองคนท้ังแผนดิน คนเหลาน้ันมีระดับการ
พัฒนาตางๆ กัน แตคนสวนใหญตองถือวาเปนระดับพื้นฐาน คน
เหลาน้ันยังไมไดคดิมุงคิดหมายท่ีจะเดนิหนาไปในธรรม (คอืในการท่ี
จะศึกษาพัฒนาตนหรือแสวงหาคุณคาท่ีสูงข้ึนไปแกชีวิต) มิใชเปน
อยางคนท่ีจะบวช ซ่ึงมีเปาหมายท่ีตั้งไววาจะเดินหนาไปแลว

งานของผูปกครองท่ีมองอยางครอบคลุมกอน ก็คือ จะทําให
คนท่ัวไปท่ีเปนมวลรวมน้ี อยูกันดีมีสุขสงบเรียบรอยในความหมาย
เพียงระดับพื้นฐาน ตั้งแตอยางนอยท่ีจะไมเบียดเบียนกันหรือเขว
ออกไปนอกลูนอกทาง ใหเปนความพรอมข้ันตนของสังคม
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แลวก็บริหารจัดการใหประชาชนเขาถึงและกาวไปพร่ังพรอม
ในทิฏฐธัมมิกัตถ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจและอาชีวะ ดานบริการ
ทางสังคมต้ังแตเร่ืองครอบครัว ดานสุขภาพอนามัย ดานการสื่อ
สารเผยแพรความรู ฯลฯ น่ีคืองานท่ีธรรมราชาฝายบานเมืองตอง
ทําใหดีใหได แตก็ไมใชหยุดแคน้ี ไมใชปลอยใหกลายเปนวา พอมั่ง
คั่งพร่ังพรอมแลว ก็ลุมหลงมัวเมาเอาแตเสพบริโภค ตกอยูใต
ความประมาท แลวก็เขาวงจรความเสื่อม

แตพรอมกันน้ันเอง ทานผูปกครองก็จัดสรรสภาพแวดลอม
และระบบการตางๆ ท่ีจะเอื้ออํานวยบริการ เปนตน ขยายโอกาส 
เพ่ือสนองและสงเสริมความตองการของคนใหเขาพัฒนาสูงข้ึนไป

ถึงข้ันตอนน้ีแหละ อยางในมหาอาณาจักรของพระเจาอโศก
มหาราช วิหารคือวัดมากมาย พระองคก็ไดสรางไว และทรงอปุถัมภ
บํารุงพระสงฆ แถมยังทรงเกื้อหนุนไปถึงนักบวชในลัทธิอื่นๆ ดวย

วัดและพระสงฆเปนตนน้ี มองในแงน้ี ก็เหมอืนเปนบริการของ
ระบบแหงสงัคมท่ีดี ท่ีจะมากระตุนและมาสนองความตองการของ
คนหลากหลาย ท่ีจะกาวข้ึนไปสูการพัฒนาชีวิตในระดับท่ีประณีต
สูงตอๆ กันตามลําดับไป

พูดงายๆ วา รัฐจัดสภาพเอื้อพื้นฐานไวใหแลว วัดก็มาดู มา
ใช มารับชวงตอไปสิ วาใครจะรับธรรมข้ันไหนอยางใดได

ตอนน้ีก็พระน่ีแหละ ท่ีจะดูในแตละกรณีหรือสถานการณวา
จะพูดจะเอยถึงธรรมช่ือใดๆ ตามท่ีเขาตองการ หรือท่ีจะเหมาะสม
เปนประโยชนแกเขา เหมือนกับแบงหนาท่ีและข้ันตอนการทํางาน
กันระหวางรัฐกับวัด
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ดังน้ัน จึงเห็นไดวา แมแตในพุทธกาล ถึงพระพุทธเจาและ
พระสาวกท้ังหลาย ตามปกติจะไมไดสอนขอธรรมลึกๆ แกคฤหัสถ
ท่ัวไป เหมือนอยางท่ีสอนแกพระสงฆท่ีมุงเขามาศึกษาโดยตรง แต
ในหมูมหาชนนอกภิกขุสังฆะน้ัน ก็มีบางคนบางสวนท่ีสนใจและ
กาวไปมากในการศึกษาอยางเปนเร่ืองเฉพาะตัวเฉพาะกลุมท่ีจะ
แสวงหา

ดังท่ีบางทาน อยางจิตรคฤหบดีผูเปนอนาคามี ก็มีภูมิธรรม
สูง ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะดานเปนอุบาสกธรรมกถึก สามารถ
อธิบายชวยแกความติดขัดในธรรมแกภิกษุท้ังหลายแมแตท่ีเปน
เถระได (องฺ.เอก.๒๐/๑๕๑;  สํ.สฬ.๑๘/๕๓๙–๕๔๐) หรืออยางอุบาสิกาสําคัญ
ขุชชุตตรา พระพุทธเจาก็ทรงยกยองเปนเอตทัคคะดานเปนพหูสูต 
(องฺ.เอก.๒๐/๑๕๒)

แตเมื่อพูดกวางๆ ท่ัวๆ ไป ในสังคมคฤหัสถโดยรวม ธรรมท่ี
สอนตามปกติก็เปนดังท่ีพูดมาแลว

หลักฐานยืนยันท่ีชัดเจนมาก ไมตองหาท่ีไหนไกล ขนาด
อนาถบิณฑิกเศรษฐีท่ีใกลชิดพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ ได
อุปถัมภพระศาสนา กลาวไดวามากท่ีสุด และเปนโสดาบัน

ขนาดเปนโสดาบัน กวาจะไดฟงธรรมหลักใหญอยางท่ีออก
ช่ือกันมาน้ัน ก็ตอนเจ็บหนักนอนอยูบนเตียงจวนจะส้ินชีพ

เร่ืองมีวา คราวน้ัน พระสารีบุตร พรอมดวยพระอานนทติด
ตาม (เรียกวาเปนปจฉาสมณะ) ไดไปเย่ียมอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
และไดใหโอวาทแกทานเศรษฐี โดยมีสาระสําคัญวา ไมควรเอา
อุปาทานไปยึดติดถือมั่นตอสิ่งท้ังหลาย ดังคําสรุปทายโอวาทวา
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ดูกรคฤหบดี เพราะฉะน้ันแล ท่านพึงศึกษาอย่างน้ีว่า 
อารมณ์ใดก็ตาม ท่ีเราได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้แจ้งแก่ใจ 
ได้แสวงหา ได้คุ้นใจ เราจักไม่ยึดติดถือมั่นอารมณ์น้ัน และ
วิญญาณที่อาศัยอารมณ์น้ันจักไม่มีแก่เรา ดูกรคฤหบดี ท่าน
พึงศึกษาอย่างน้ีเถิด

อนาถบิณฑกิเศรษฐฟีงโอวาทจบแลว ถึงกับรํ่าไห และได
กลาววา

 …กระผมได้เข้ามาใกล้ชิดองค์พระศาสดาและพระภิกษุ
ท้ังหลายผู้เป็นท่ีเจริญใจมาเป็นเวลายาวนาน แต่กระน้ันก็
ไม่เคยได้สดับธรรมีกถาอย่างน้ีเลย

พระอานนทตอบชี้แจงวา
ดูกรคฤหบดี ธรรมีกถาอย่างน้ี ไม่สําแดงแก่คนนุ่งขาว

ชาวคฤหัสถ์ จะสําแดงแต่แก่บรรพชิต

อนาถบิณฑกิเศรษฐทีราบอยางน้ันแลว ไดกลาวขอรองวา

ข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญ ถ้าอย่างน้ัน ขอธรรมีกถา
อย่างน้ี จงสําแดงแก่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์บ้างเถิด เพราะ
ว่า กุลบุตรจําพวกมีกิเลสธุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่ (แต่) 
เพราะมิได้สดับธรรม ก็จะเสื่อมไป คนท่ีจะรู้เข้าใจธรรม จักมี

(ม.อุ.๑๔/๗๒๐–๗๔๐)

หลังจากพระสารีบุตรและพระอานนทกลับออกมาไมนาน 
ทานเศรษฐก็ีถึงแกกรรม และเขาถึงดุสติภพ
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เสรีภาพ เพื่อเขาถึงโอกาสแหงธรรมบริการ

หันกลับมาพูดถึงบทบาทของรัฐ กับบทบาทของวัด ในการ
สอนธรรมใหการศึกษาแกประชาชน

อยางท่ีวาแลว รัฐจะเนนการทําหนาท่ีข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหคน
ท่ัวไปในสังคมมีความพรอมท่ีจะกาวสูการพัฒนาชีวิตของตน 
พรอมท้ังจัดสรรโอกาสและจัดการใหคนเขาถึงโอกาสน้ัน ดวยการ 
ประสานเสรีภาพ เขากับระบบแหงบริการ

ในสังคมชมพูทวีปแตยุคโบราณมา เทาท่ีพอทราบกัน คนถึง
จะนับถือตางกัน แตการเปนอยูก็ไมคอยไดแบงแยกกัน มีประเพณี
ทางปญญาท่ีจะรับฟงคําสอนของลัทธิศาสนาตางๆ นับไดวาเสรี

ในศิลาจารึกอโศกก็เนนเร่ืองน้ีไวดวย ดังความใน จารึกศิลา 
ฉบับท่ี ๑๒ วา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ย่อมทรงยกย่องนับถือศาสนิกชนแห่งลัทธิศาสนาท้ัง
ปวง ท้ังท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการพระราชทานส่ิง
ของ และการแสดงความยกย่องนับถืออย่างอื่นๆ

แต่พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ย่อมไม่ทรงพิจารณา
เห็นทานหรือการบูชาอันใด ท่ีจะเทียบได้กับสิ่งน้ีเลย สิ่งน้ี
คืออะไร? สิ่งน้ันก็คือ การท่ีจะพึงมีความเจริญงอกงามแห่ง
สารธรรมในลัทธิศาสนาท้ังปวง

ก็ความเจริญงอกงามแห่งสารธรรมน้ี มีอยู่มากมาย
หลายประการ แต่ส่วนท่ีเป็นรากฐานแห่งความเจริญงอก
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งามน้ัน ได้แก่สิง่น้ีคอื การสาํรวมระวงัวาจา (วจคีปุติ)์ ระวงั
อย่างไร? คือ ไม่พึงมีการยกย่องลัทธิศาสนาของตน และ
การตําหนิลัทธิศาสนาของผู้อื่น ในเมื่อมิใช่โอกาสอันควร …

การสงัสรรคก์ลมเกลยีวกันน่ันแล เป็นสิง่ดีงามแท้ จะ
ทําอย่างไร? คือ จะต้องรับฟัง และยินดีรับฟังธรรมของกัน
และกัน

จริงดังน้ัน พระผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ทรงมีความ
ปรารถนาว่า เหล่าศาสนิกชนในลัทธิศาสนาท้ังปวง พึงเป็น
ผู้มีความรอบรู้ (เป็นพหูสูต) และมีหลกัศาสนธรรมท่ีดีงาม 
(กัลยาณาคม)

ชนเหล่าใดก็ตาม ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในลัทธิศาสนา
ต่างๆ กัน ชนเหล่าน้ันพึงกล่าว (ให้รู้กันท่ัวไป) ว่า พระผู้
เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ไม่ทรงถือว่าทานหรือการบูชาอันใด
จะทัดเทียมกับสิ่งน้ีเลย สิ่งน้ีคืออะไร? สิ่งน้ีได้แก่การท่ีจะพึง
มีความเจริญงอกงามแห่งสารธรรมในลัทธิศาสนาท้ังปวง 
และ (ความเจริญงอกงามน้ี) พึงมีเป็นอันมากด้วย

น้ีคือเสรีภาพทางศาสนาท่ีแทจริง ท่ีจะเอื้อตอการพัฒนาจิต
ปญญาอยางสูง ซ่ึงมนุษยยุคปจจุบัน ท่ีวามีอารยธรรมสูงเดน และ
พูดกันนักถึง tolerance แตก็ยังคอนขางหางไกล ข้ึนไมคอยจะถึง

เมื่อวาใหถูกตามน้ี ถามนุษยพัฒนาถึงข้ันเปนอารยะจริง 
ศาสนาไมใชเปนเร่ืองสวนตัว อยางท่ีฝร่ังตดิตนักลนืไมเขาแลวคาย
ออกมาไดแคน้ัน แตเปนเร่ืองท่ีควรเอามาพูดจาศึกษาเอื้อปญญา
แกกัน ศาสนาจะเปนเร่ืองสวนตัว ก็เฉพาะในข้ันท่ีวาใครกาวไปถึง
ไหน ก็เปนสวนของคนนั้น
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คนออนแอเกินไป จึงรักษาสันติไมไหว

เร่ืองไมจบแคน้ัน ยังตองยอนกลับไปทวงติงมติของผูรูท้ังฝร่ัง
และอินเดียเพ่ิมอีกแงหน่ึง คือท่ีทานผูรูเหลาน้ันบอกวา พระเจา
อโศกสอนธรรมท่ีเปนกลาง ซ่ึงทุกศาสนายอมรับไดน้ัน จริงหรือ

ในการพิจารณาแนวพระราชดําริของพระเจาอโศกมหาราช
น้ัน นอกจากองคประกอบสําคัญขอท่ี ๑ คือสถานะแหงความเปนผู
ปกครองท่ีย่ิงใหญแลว องคประกอบขอท่ี ๒ ก็สําคัญไมนอยกวา 
โดยเฉพาะในแงท่ีเปนตัวกําหนดทิศทาง

ขอท่ี ๒ น้ัน ก็คือ จุดเปลี่ยนในพระชนมชีพของพระองค เมื่อ
สงครามพิชิตแควนกลิงคะ ทําใหทรงสลดพระทัยตอความทุกข
ยากเดือดรอนของประชาชนน้ัน มันไมเพียงทําใหทรงละเลิกการรุก
รานทําสงครามเทาน้ัน แตกลายเปนแรงเหว่ียงพระองคไปในทาง
ตรงขามแทบจะสุดทาง คือทําใหทรงละเลิกการเบียดเบียนทุก
อยาง แมกระท่ังการทําลายชีวิตสัตวเล็กสัตวนอย และหันมามุงใน
การชวยเหลือเอื้อประโยชน

ขอท่ี ๒ น้ี กลายเปนตัวกํากับขอท่ี ๑ ดวย โดยทําใหหลัก
การปกครองอาณาจักร (หรือเรียกใหเขากับคาํฝร่ัง คอื Empire วา
จักรวรรด)ิ เปลี่ยนจากอรรถศาสตร ของพราหมณจาณักยะ ท่ีนํา
ทางนโยบายของพระอัยกาจันทรคุปต มาสูจักกวัตติสูตรเปนตน 
ของพระพุทธเจา

จากวิชัยท่ีเปนการชนะดวยสงคราม ซ่ึงอยางดีท่ีสุดคือธรรม
วิชัยตามความหมายของอรรถศาสตร อันหมายถึงการรบชนะ
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อยางมีธรรม ท่ีวา เมื่อชนะแลวไมทําการทารุณโหดราย เพียงให
ยอมอยูใตอํานาจ  พระเจาอโศกเปลี่ยนมาหาธรรมวิชัยตามความ
หมายของจักกวัตติสูตร อันหมายถึงชัยชนะดวยธรรม คือการทํา
ความดีสรางสรรคประโยชนสุข

อยางไรก็ดี แมวานโยบายธรรมวิชัยจะนําทางการปกครอง
อยางครอบคลุม แตเห็นไดวามีจุดเนนอยูท่ีความสัมพันธระหวาง
ประเทศ จึงตองถามวาหลักการใดนําทางการปกครองภายในของ
พระเจาอโศก

ไมตองพดูถึงหลกัการและประเพณีตางๆ แมกระท่ังเร่ืองปลกี
ยอย ท่ีพระเจาอโศกทรงเลกิและเปลีย่นจากหลกัในอรรถศาสตร เชน

จากวิหารยาตรา ท่ีราชาเสด็จไปทรงพักผอนหาความสนุก
สําราญและลาสัตว เปลี่ยนมาเปนธรรมยาตรา ท่ีองคราชาเสด็จไป
ทรงนมัสการพระสงฆ ถวายทาน เย่ียมเยียนทานผูเฒาชราและ
ราษฎรในชนบท สั่งสอนสนทนาธรรม พรอมท้ังพระราชทานความ
ชวยเหลือ

จากสมาช๑ ท่ีเปนงานชุมนุมของราษฎรเพือ่ความสนุกสนาน
                                                                                                                                                                

๑ น่ีเปนตัวอยางหน่ึงของคําและความท่ีควรเทียบ: “สมาช” ตรงกับท่ีในพระไตรปฎกใชวา 
“สมัชชา” ในคําวา สมัชชาจรณะ ซ่ึงแปลกันมาวา “เท่ียวดูการเลน” อันเปนขอท่ี ๓ แหง
อบายมุข ๖ ในสิงคาลกสูตร อันเปนวินัยของคฤหัสถ (ที.ปา.๑๑/๑๘๑) และทรงแสดงตัว
อยางไว ดังท่ีทานแปลใหเขากับเรื่องของไทยวา ฟอนรํา ขับรอง ดนตรี เสภา เพลง 
เถิดเทิง (เวลาน้ี อาจจะตองแปลใหมใหเขากับสภาพปจจุบัน)

พึงสังเกตวา รามายณะ ก็ดี อรรถศาสตร ก็ดี ใหสงเสริม สมาช น้ีแกราษฎร โดย
ถือวาจะชวยใหราษฎรเกิดความนิยมชมชอบตอรัฐ (ทําใหพลเมืองของรัฐท่ีแพหันมาชอบ
ผูชนะ อยางนอยก็ติดมัวเพลิน ลืมแคน คงคลายท่ีฝรัง่เศสเคยทาํกับอาณานคิมบางแหง) พูด
งายๆ วาใชกลอม แตพระเจาอโศกไมเห็นแกประโยชนตนแบบนี้ กลับใหเลิกเสีย
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ดวยการเสพสรุายาเมา เอาสตัวตางๆ มาแขงขันและตอสูกัน เปนตน 
เปลีย่นมาเปนวมิานทรรศน เปนตน คอืนิทรรศการสิง่ท่ีดงีามสวยงาม
งดงามประณีตมีศิลปะท่ีชักนําจิตใจในทางแหงคุณธรรมและเจริญ
จิตเจริญปญญา

จากพิธีมงคล ท่ีคนมัวยุงกับพิธีกรรมจุกจิกทางโชคลาง มา
เปนธรรมมงคล ใหเปนมงคลจริงจากการปฏิบัติตอกันใหถูกตอง

จากเภรีโฆษ คือเสียงกลองศึก  มาเปนธรรมโฆษ คือเสียงนัด
หมายเชิญชวนมาฟงธรรมหรือทํากิจกรรมท่ีดีงาม

พระเจาอโศกทรงดําเนินไปไกลท่ีจะไมใหมกีารเบียดเบียนชีวิต
ใดๆ เลย ถึงกับทรงทําเปนตัวอยางในการเลกิเสวยเน้ือสตัว อนัอาจ
เปนท่ีมาของอาหารมงัสวิรัตขิองคนรุนหลงั

ดงัความใน จารกึศลิา ฉบบัท่ี ๑ วา

ธรรมโองการน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรัก
แห่งทวยเทพ ได้โปรดให้จารึกไว้

ณ ถ่ินน้ี บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์มีชีวิตใดๆ เพื่อการบูชายัญ
ไม่พึงจัดงานชุมนุมเพื่อการเลี้ยงรื่นเริง (สมาช) ใดๆ เพราะว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ทรง
มองเห็นโทษเป็นอันมากในการชุมนุมเช่นน้ัน ก็แลการชุมนุม
บางอย่างท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ทรงเห็นชอบว่าเป็นสิ่งท่ีดี มีอยู่อีกส่วนหน่ึง (ต่างหาก)

แต่ก่อนน้ี ในโรงครัวหลวงของพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้
เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ สตัว์ได้ถูกฆ่าเพื่อทําเป็นอาหาร วันละ
หลายแสนตัว ครัน้มาในบัดน้ี เมือ่ธรรมโองการน้ีอนัพระองค์
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โปรดใหจ้ารกึแลว้ สัตว์เพียง ๓ ตัวเท่าน้ันท่ีถูกฆ่า คือ นกยูง 
๒ ตัว และเน้ือ ๑ ตัว ถึงแม้เน้ือน้ันก็มิได้ถูกฆ่าเป็นประจํา ก็
แลสัตว์ท้ังสามน้ี (ในกาลภายหน้า) ก็จักไม่ถูกฆ่าอีกเลย

ในท่ีน้ี จะไมพูดถึงเร่ืองซ่ึงในระดับการแผนดินถือไดวาเปน
ขอปลีกยอยหรือเฉพาะอยาง ท่ีไดเอยอางมาเหลาน้ี

แตพอดีวา หลักการสําคัญท่ีนําทางการปกครองภายในของ
พระเจาอโศก ก็ปรากฏอยูใน จารกึศลิา ฉบบัท่ี ๑ น้ีดวย

เร่ืองน้ีคนท่ัวไปอาจจะนึกไมถึง น่ันก็คอืเร่ืองการบูชายัญ

ท่ีทานผูรูหลายทาน ท้ังฝร่ังและอนิเดียบอกวา พระเจาอโศก
สอนธรรมท่ีเปนกลาง ซ่ึงทุกศาสนายอมรับไดน้ัน ท่ีจริงก็รูกันอยูวา ใน
ชมพทูวีปตั้งแตกอนมานานจนบัดน้ัน ถึงจะมีศาสดาเจาลัทธิมาก
มาย แตศาสนาท่ีครอบงําสังคมอินเดีย ดวยระบบวรรณะ และการ
บูชายัญเซนสรวงแดมวลเทพ ตามกําหนดแหงพระเวท เปนใหญอยู 
ก็คือศาสนาพราหมณ

เร่ืองน้ีจึงไมตองพูดวาทุกศาสนายอมรับได แตควรจะถามวา
พราหมณรับไดไหม

สิ่งที่พ ระเจาอโศกทําอยางสําคัญ  ก็คือ  การหามฆาสัตว
บูชายัญ  แลวอยาง น้ี ศาสนาพราหมณจะยอมรับไดอยา งไร

การหามฆาสัตวบูชายัญ น้ี พระเจาอโศกมหาราชทรงสอน
และประกาศไวในศิลาจารึกหลายวาระหลายฉบับ (เชน จารึกศิลา 
ฉบับที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๑๑) เปนหลักการใหญของพระองค พูดไดวา
ทรงเอาจริง เพราะเปนจุดเปลี่ยนของพระองคเองท่ีจะเนน
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น่ีคือการตีแสกหนาของพราหมณ เปนการหักลางไมเพียง
ลัทธิความเช่ือของเขาเทาน้ัน แตสั่นสะเทือนสถานะและทําลายผล
ประโยชนของพราหมณโดยตรง ดังท่ีพวกพราหมณไดเก็บอัด
ความค่ังแคนไว

ในท่ีสุด พราหมณปุษยมิตรก็โคนราชวงศโมริยะลง ตั้ง
ราชวงศศุงคะของพราหมณข้ึนแทน

แลวท่ีชัดก็คือ พราหมณปุษยมิตรท่ีข้ึนเปนกษัตริยองคแรก
ของราชวงศพราหมณน้ัน นอกจากหํ้าห่ันบีฑาชาวพุทธแลว ก็ไดร้ือ
ฟนพิธีบูชายัญอันย่ิงใหญคืออัศวเมธข้ึนมา เพ่ือประกาศศักดานุ-
ภาพ การบูชายัญท่ีเงียบหายไปหลายรอยป ก็กลับเฟองฟูข้ึนมาอีก

ดังเปนท่ีทราบกันดีวา กอนท่ีฝร่ังอังกฤษผูเขามายึดอินเดีย
เปนอาณานิคมปกครองไว จะเปดเผยเรื่องพระเจาอโศกขึ้นมาน้ัน 
คนอินเดียไมรูจักพระเจาอโศกเลย แมแตพระนามก็ไมเคยไดยิน 
พระเจาอโศกถูกอินเดียลืมสนิท เร่ืองพระเจาอโศกเหลืออยูเพียงใน
คัมภีรพุทธศาสนา

การท่ีเร่ืองพระเจาอโศกหายไปน้ัน คงไมใชเพียงเพราะการ
รุกรานทําลายของกองทัพมุสลิมเทาน้ัน แตไดถูกพราหมณ
พยายามทําใหสลายมากอน

ท้ังท่ีพระเจาอโศกไมเพียงยกยองพราหมณใหรับราชการมี
ตําแหนงสําคัญในการแผนดินเทาน้ัน แตยังไดเนนไวเสมอในศิลา
จารึก ใหปฏิบัติชอบและถวายทานแกสมณพราหมณ เชนเดียวกับ
ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎก แตพราหมณก็อดเคียดแคน
ไมได ในเมื่อพระเจาอโศกไมยอมรับอภิสิทธิ์ของพราหมณตาม
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ระบบวรรณะ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือไดทรงหามฆาสัตวบูชายัญ 
(เทากับเลิกลมพิธีบูชายัญ)

ดงัน้ัน เร่ืองจึงเปนมาอยางท่ีผูรูของอนิเดียเองเขียนไว (R.K.
Mookerjee, Asoka, 105, 108-9) วา แมแตพระนาม “เทวานามปรยิะ”
ก็ไดถูกนักไวยากรณพราหมณในสมัยตอมา พยายามอธิบายใหมี
ความหมายเปนคนโงเขลา เน่ืองจากอคตขิองพราหมณตอพระมหา
กษัตริยชาวพทุธท่ีโดดเดนท่ีสดุ

เสมอืนวา พราหมณไมเพียงขุดโคนพระเจาอโศกเทาน้ัน แต
อนิเดียไดขุดหลุมฝงพระเจาอโศก และกลบใหลับหายสนิท จน
กระท่ังอังกฤษขุดคุยหลุมน้ันออกใหเห็นพระเจาอโศกในเวลา
ประมาณ ๑,๕๐๐ ปตอมา

จึงกลายเปนวา ปฏิบัติการท่ีเปนความกลาหาญในทางสันติ
ของพระเจาอโศกดังวามาน้ี เปนสิ่งท่ียากจะรักษาไวใหคงอยูได
ย่ังยืน

เลิกบูชายัญ หันไปแบงปน

ยอนกลับไปถามวา การเลิกบูชายัญหรือไมบูชายัญ เปน
หลักการปกครองบานเมืองไดอยางไร

เมื่อการบูชายัญเปนหลักการย่ิงใหญยอดสําคัญของสังคม
พราหมณ ทางพระพุทธศาสนาก็จึงยกการเลิกบูชายัญหรือไมบูชา
ยัญข้ึนมาเปนหลักการสําคัญของสังคมแทน โดยมีความหมายท่ี
จะตองทําความเขาใจตามท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงไว
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ในการบําเพ็ญพุทธกิจ มีหลายคร้ังหลายคราวท่ีพระพุทธเจา
เสด็จไปพบกับพราหมณท่ีกําลังเตรียมการบูชายัญบาง กําลัง
ประกอบพิธีบูชายัญบาง และมีท้ังพิธีบูชายัญขนาดยอมสวน
บุคคล และพิธีระดับผูปกครองบานเมือง

ถาเปนพิธีใหญ จะมีการฆาสัตวบูชายัญจํานวนมาก และ
ทาสกรรมกรท้ังหลายมกัเดือดรอนมาก เมือ่พระพุทธเจาเสด็จไปพบ
และสนทนากับเจาพิธี ในท่ีสุดเร่ืองก็จะจบลงโดยท่ีเขาเองใหปลอย
สัตวลมเลิกพิธี พรอมท้ังรับหลกัการและวิธปีฏบัิตอิยางใหมท่ีพระ
องคสอนไปดําเนินการ

สาระสําคัญของหลักการท่ีพระพุทธเจาตรัสสอน โดยท่ัวไป
จะใหประกอบยัญกรรมในความหมายใหม (หรือเปนการฟนความ
หมายด้ังเดิมกอนท่ีพวกพราหมณจะทําใหเพ้ียนไป) ซ่ึงเนนท่ีทาน
และตองไมมีการเบียดเบียนชีวิต

ถาเปนยัญพิธีใหญมากของผูปกครองบานเมือง คําสอนใน
เร่ืองยัญของพระพุทธเจา จะรวมถึงการจัดการบานเมืองใหสงบ
เรียบรอยและใหราษฎรเปนอยูผาสุกกอน แลวจึงทํายัญพิธี และ
บําเพ็ญทาน

ดงัเชน ในกูฏทันตสูตร (ที.สี.๙/๑๙๙-๒๓๘) ท่ีตรัสกับกูฏทันต
พราหมณ ผูปกครองพราหมณคาม ช่ือวาขานุมัตต ซ่ึงไดใหเอาโค
ผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ 
ผูกไวท่ีหลัก เตรียมพรอมท่ีจะบูชามหายัญ พราหมณน้ันไดสนทนา
สอบถามพระพุทธเจาถึงวิธีบูชายัญใหญใหไดผลมาก พระพุทธเจา
ทรงยกเร่ืองตวัอยางในอดตีมาใหเปนแบบ
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สาระสําคัญ คือ ใหจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอยและให
ราษฎรเปนอยูผาสกุ ถาบานเมืองยังมีโจรผูรายเปนตน ไมใหเอาแต
ใชวิธีปราบปรามรุนแรง แตใหราษฎรท่ีประกอบเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และขาราชการ ผูท่ีตั้งใจหมั่นขยัน พึงไดรับการสง
เสริมใหตรงจุด จนบานเมืองมั่งค่ัง ราษฎรช่ืนชมยินดี อยูปลอดภัย 
“บานเรือนไมตองลงกลอน ใหลูกฟอนบนอก”๑

เมื่อบานเมืองดีแลว ผูปกครองน้ันก็เรียกพบปรึกษาคนทุก
หมูเหลาในแผนดิน ท้ังอํามาตยจนถึงชาวนิคมชนบท ขอความรวม
มือในการท่ีจะบูชายัญ ซ่ึงไมมีการฆาสัตวและไมทําใหคนใดๆ 
เดือดรอน มีแตการมอบใหของงายๆ เล็กๆ นอยๆ และราษฎรก็พา
กันรวมทําตามดวย แลวตอจากน้ันก็มีการบําเพ็ญทานแกบรรพชิต
ผูมีศีล การสรางสรรคประโยชน และพัฒนาชีวิตสูงข้ึนไปจนลุจุด
หมายแหงชีวิตท่ีดี

ผลของการฟงวิธีบูชายัญแบบน้ี คือ กูฏทันตพราหมณ
ประกาศตนเปนอุบาสก พรอมท้ังไดกราบทูลวา

                                                                                                                                                                

๑ หลักการน้ี คือธรรมชุดท่ีในคัมภีรบางแหงเรียกวา ราชสังคหวัตถุ ๔ ไดแก
1.สัสสเมธะ (ฉลาดบํารุงธัญญาหาร) 2.ปุริสเมธะ (ฉลาดบํารุงขาราชการ)
3.สัมมาปาสะ (ผสานใจประชาดวยอาชีพ) 4.วาชเปยะ (มีวาจาดูดด่ืมใจ)
(5) เกิดผล คือ นิรัคคฬะ (เกษมสุข) บานเรือนไมตองลงกลอน
หลักน้ีเปนนัยพุทธ จาก มหายัญ 5 ของพราหมณ คือ
1.อัสสเมธะ (อัศวเมธ/ฆามาบูชายัญ) 2.ปุริสเมธะ (ฆาคนบูชายัญ)
3.สัมมาปาสะ (ยัญลอดบวง) 4.วาชเปยะ (ยัญด่ืมเพ่ือชัย)
5.นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญฆาครบทุกอยาง)
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ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปล่อยโคผู้ ๗๐๐ ลูก

โคผู ้๗๐๐ ลกูโคเมยี ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ ขา้พเจา้
ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่าน้ัน ขอให้สัตว์เหล่าน้ันได้กินหญ้าเขียว
สด จงด่ืมนํ้าเย็น จงรับลมสดชื่นท่ีพัดโชยมาให้สบายเถิด

เห็นไดชัดวา การหามหรือใหเลิกบูชายัญ และการเผื่อแผ
แบงปนชวยเหลือกันคือทานน้ี เปนหลักการใหญท่ียํ้าเนนของพระ
เจาอโศก จนเรียกไดวาเปนบรรยากาศแหงศิลาจารึกของพระองค

แบงปนใหอยูกันดี พรอมท่ีจะพัฒนาในธรรม

ย่ิงกวาน้ัน พระเจาอโศกยังทรงกาวตอข้ึนไปอีก สูงานในข้ัน
ท่ีเปนเปาหมายแทของพระองค คือการสอนธรรมเพื่อใหประชาชน
ประพฤติธรรม

เหมอืนกับวาทานน้ันเปนฐาน เพ่ือเตรียมวัตถุและสังคมใหเอือ้
ตอการท่ีคนจะพัฒนาสูงข้ึนไป และถึงตรงน้ีจึงทรงเนนธรรมทาน 

เพราะธรรมทานน้ันจะเสริมยํ้าเปนหลักประกันใหทานคอืการใหปน
วัตถุดําเนินอยูตอไป และใหคนกาวไปสูการอยูรวมกันดวยดี ไม
เบียดเบียนกัน ปฏบัิตชิอบตอกัน ชวยเหลอืเก้ือกูลกัน และเจริญใน
ธรรมย่ิงข้ึนไป

ขอยกคําในศิลาจารึกตอนน้ีมายํ้าอีกคร้ัง วา

ไม่มีทานใดเสมอด้วยการให้ธรรม (ธรรมทาน) การ
แจกจ่ายธรรม (ธรรมสังวิภาค) และความสัมพันธ์กันโดย
ธรรม (ธรรมสัมพันธ์) อาศัยธรรม (ธรรมทาน เป็นต้น) น้ี 
ย่อมบังเกิดมีสิ่งต่อไปนี้ คือ
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- การปฏิบัติชอบต่อคนรับใช้และคนงาน
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเผื่อแผ่แบ่งปันแก่มิตร คนคุ้นเคย ญาติ และแก่สมณ
พราหมณ์

- การไม่ฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ

น่ีคือหลักการใหญท่ีเปนแกนกลางแหงแนวคิดภาคปฏิบัติ
ของพระเจาอโศก

บนฐานแหงการมีวัตถุเคร่ืองยังชีพท่ีจัดอํานวยชวยไมใหมี
ใครตองยากไรขัดสน และใหคนอยูรวมกันดวยดี เอาใจใสดูแล
เก้ือกูลกัน ปฏิบัติหนาท่ีตอกันถูกตอง ใหสังคมอบอุนปลอดภัย
อยางน้ี บุคคลก็ทํามาหาเลี้ยงชีพเปนอยูพัฒนาชีวิตของตน และ
สังคมก็ดําเนินกิจการท้ังหลายกาวตอไปไดดวยดี

การทําศิลาจารึกสั่งสอนธรรมก็สนองหลักการน้ี คือ ใหละ
เลิกการบูชายัญ หันมาหาทาน และใหทุกคนทุกหมูเหลาเก้ือกูล
ปฏิบัติชอบตอกัน มารวมศูนยตั้งฐานกันท่ีน่ี

พอถึงตรงน้ี ก็คือจุดรวมท่ีอโศกธรรมมาบรรจบกับแหลงเดิม
ของอโศกธรรมน้ันเอง ท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว ขอใหดูพุทธพจนใน
พระสูตรตอไปน้ี

ภิกษุท้ังหลาย เราเป็นพราหมณ์ ผู้ควรแก่การขอ มีมือ
อันล้างแล้ว (=พรอมท่ีจะประกอบยัญพิธี[แบบใหม]แหงการ
บริจาคธรรม) ทุก …เวลา 

ภิกษุท้ังหลาย ทานมี ๒ อย่างน้ี คือ อามิสทาน ๑ 
ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อย่างน้ี ธรรมทานเป็นเลิศ
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ภิกษุท้ังหลาย การแจกจ่ายมี ๒ อย่างน้ี คือ การแจก

จ่ายอามิส ๑ การแจกจ่ายธรรม ๑ บรรดาการแจกจ่าย ๒ 
อย่างน้ี การแจกจ่ายธรรม (ธรรมสังวภิาค) เป็นเลิศ

ภิกษุท้ังหลาย การอนุเคราะห์มี ๒ อย่างน้ี คือ การ
อนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑ 
บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างน้ี การอนุเคราะห์ด้วยธรรม
(ธรรมานุเคราะห์) เป็นเลิศ

 ภิกษท้ัุงหลาย ยัญบูชา (ยาคะ) ม ี๒ อย่างน้ี คอื ยัญบูชา
ด้วยอามิส ๑ ยัญบูชาด้วยธรรม ๑ บรรดายัญบูชา ๒ อย่างน้ี
ยัญบูชาด้วยธรรม (ธรรมยาคะ) เป็นเลิศ ฯ

(ขุ.อิติ.๒๕/๒๘๐)

เร่ืองน้ี วาจะพูดพอเห็นแนว แตกลายเปนยาว ควรจบเสียที 
ขอต้ังขอสังเกตไวอีกหนอยเดียว

งานทางธรรมท่ีพระเจาอโศกทรงเอาพระทยัใสจริงจัง และยํ้า
อยูเสมอ คือการท่ีจะใหคนผูรวมสังคม เอาใจใสกัน และปฏิบัติตอ
กันโดยชอบ แตไมใชแคคน ทรงเอาพระทัยใสตอสัตวท่ัวไปท้ังหมด

นอกจากหามฆาสัตวบูชายัญ และใหสํารวมตนตอสัตวท้ัง
หลาย คือ ท้ังไมเบียดเบียนและเอื้ออาทรตอสัตวทุกชนิดแลว ยัง
ถึงกับตั้งโรงพยาบาลสัตว และใหปลูกสมุนไพรท่ีเปนยาสําหรับ
สัตว เชนเดียวกับท่ีไดจัดไวสําหรับคน แลวย่ิงกวาน้ันยังมีประกาศ
เก่ียวกับอภัยทานและการสงวนพันธุสัตวอีกดวย

การท่ีพระเจาอโศกทรงปฏิบัติในเร่ืองน้ีถึงขนาดน้ี นอกจาก
เพราะจุดเนนในการหันมาสูธรรมของพระองค ไดแกการมีอวิหิงสา
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เมตตาการุณยตอสัตวอยางท่ีกลาวแลว บางทีจะเปนดวยทรง
พยายามปฏิบัติใหครบตามหลักจักรวรรดิวัตร ในจักกวัตติสูตร ซ่ึง
กําหนดใหพระเจาจักรพรรดิจัดการคุมครองอันชอบธรรม แก
มนุษยสัตวทุกหมูเหลา โดยแยกไวเปน ๘ กลุม อันมีมิคปกษี (เน้ือ
และนก คือท้ังสัตวบกและสัตวบินท่ีไมมีภัย) เปนกลุมสุดทาย

ขอใหดูบางตอนใน จารึกหลักศิลา ฉบับท่ี ๒ ดังน้ี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย
เทพ ตรัสไว้ดังน้ี :-

… ข้าฯ ได้กระทําการอนุเคราะห์แล้วด้วยประการต่างๆ 
แก่เหล่าสัตว์ทวิบาท สัตว์จตุบาท ปักษิณชาติ และสัตว์นํ้า

…ท้ังหลาย ตลอดถึงการให้ชีวิตทาน 

ตอดวยอีกบางตอนใน จารึกหลักศิลา ฉบับท่ี ๕ ดังน้ี

ขา้ฯ เมือ่อภิเษกแลว้ได้ ๒๖ พรรษา ได้ออกประกาศ ให้
สตัวท้ั์งหลายต่อไปน้ี ปลอดภัยจากการถูกฆ่า กลา่วคือ นกแก้ว
นกสาลกิา นกจากพราก หงส ์… เต่า และกบ กระรอก กวางเรว็
… แรด นกพริาบขาว นกพิราบบ้าน และบรรดาสัตว์สี่เท้าท้ัง
ปวงที่มิใช่สัตว์สาํหรบัปฏิโภค (ใชห้นัง ใชก้ระดูก ฯลฯ) และมใิช่
สตัวส์าํหรบับรโิภค

แม่แพะ แม่แกะ และแม่หมู ท่ีกําลังมีท้องก็ดี กําลังให้
นมอยู่ก็ดี ย่อมเป็นสัตว์ท่ีไม่พึงฆ่า และแม้ลูกอ่อนของสัตว์
เหล่าน้ันท่ีอายุยังไม่ถึง ๖ เดือน ก็ไม่พึงถูกฆ่าเช่นกัน ไม่
พึงทําการตอนไก่ ไมพ่งึเผาแกลบท่ีมสีตัวม์ชีวีติอาศัยอยู่ ไม่
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พงึเผาป่าเพือ่การอนัหาประโยชน์มิได้ หรือเพื่อการทําลาย
สัตว์ ไม่พึงเลี้ยงชีวิตด้วยชีวิต

ไม่พึงฆ่าและขายปลา ในวันเพ็ญท่ีคํารบจาตุรมาสท้ัง 
๓ และในวันเพ็ญแห่งเดือนติษยะ คราวละ ๓ วัน คือ ใน
วันขึ้น ๑๔ ค่ํา ขึ้น ๑๕ ค่ํา แรม ๑ ค่ํา และทุกวันอุโบสถ 
เป็นการเสมอไป

อน่ึง ในวันดังกล่าวมาน้ี ไม่พึงฆ่าแม้เหล่าสัตว์ชนิด
อื่นๆ ในป่าช้างและในเขตสงวนปลาของชาวประมง

… ตราบถึงบัดน้ี เมื่ออภิเษกแล้วได้ ๒๖ พรรษา ข้าฯ 
ได้สั่งให้มีการพระราชทานอภัยโทษแล้วรวม ๒๕ ครั้ง.

สรุปอีกคร้ังหน่ึงวา จารึกธรรมของพระเจาอโศกมหาราช 
เนนใหละเวนการเบียดเบียน ตั้งแตไมใหฆาสัตวบูชายัญ แตใหหัน
มาใสใจในทาน ใหเผื่อแผแบงปน เอาใจใสดูแลคนท่ีเก่ียวของ ทํา
หนาท่ีตอกัน ประพฤติชอบทําประโยชนแกกัน

ทาน คอืวัตถุทานนัน้ เม่ือชวยใหคนอยูกนัดแีลว ก็จะเปนฐาน 
ใหกาวข้ึนไปสูธรรมทาน ซ่ึงจะเจริญธรรมเจริญปญญา ใหรูจักทํา
ความดีกาวหนาไปไดอยางกวางขวางและสูงย่ิงข้ึนไป อํานวยผล
เปนความสุขในโลกบัดน้ีและความเจริญบุญในโลกเบ้ืองหนา

วัตถุทานและธรรมทานของผูปกครองบานเมืองท่ีทรงธรรมน้ี 
จะสมัฤทธิผ์ลใหเกิดความพร่ังพรอมท่ีเปนทิฏฐธมัมิกตัถ อนัพึงจัด
ใหเอื้อโอกาสท่ีประชาราษฎรจะกาวไปกับธรรมทานท่ีมาจากพระ
สงฆ เพ่ือพัฒนาในสัมปรายกิตัถจนสมบูรณสงูสดุตอไป



หลักศิลาจารึกอโศก๑๑๐

ขอจบเร่ืองน้ี ดวยการมาดูกันวา จากการบําเพ็ญธรรมทานท่ี
ทรงยํ้าเนนไว พระเจาอโศกไดทรงประสบผลานิสงสอยางไร ซ่ึงคง
บอกไดดวยพระดํารัสของพระองคเองใน จารึกศิลา ฉบับท่ี ๔ ดังน้ี

กาลยาวนานล่วงแล้ว ตลอดเวลาหลายร้อยปี การฆ่า
สัตว์เพื่อบูชายัญ การเบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย การไม่ปฏิบัติ
ชอบต่อหมู่ญาติ การไม่ปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์ท้ัง
หลาย ได้พอกพูนขึ้นถ่ายเดียว

แต่มาบัดน้ี ด้วยการประพฤติปฏิบัติจัดดําเนินการทาง
ธรรม (ธรรมจรณะ) ของพระเจา้อยู่หัวปรยิทรรศี ผูเ้ป็นท่ีรกั
แห่งทวยเทพ เสียงกลองรบ (เภรีโฆษ) ได้กลายเป็นเสียง
ประกาศธรรม (ธรรมโฆษ) แลท้ังการแสดงแก่ประชาชน 
ซึ่งวิมานทรรศน์ หัสดิทรรศน์ อัคนีขันธ์ และทิพยรูปอื่นๆ 
ก็ได้มีขึ้นด้วย

- การไม่ฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ
- การไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลาย
- การปฏิบัติชอบต่อหมู่ญาติ
- การปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์ท้ังหลาย
- การเชื่อฟังมารดาบิดา
- การเชื่อฟังท่านผู้เฒ่าผู้ใหญ่

ซึง่ไมเ่คยมมีาก่อนตลอดเวลาหลายรอ้ยปี ได้เจรญิงอกงามข้ึน
แล้วในบัดน้ี เพราะการส่ังสอนธรรมของพระเจ้าอยู่หัว
ปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ
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ความดีงามน้ี และการปฏิบัติธรรมอย่างอื่นๆ อีกหลาย
ประการ ได้เจรญิงอกงามขึน้แลว้ พระเจา้อยู่หัวปรยิทรรศี ผู้
เป็นท่ีรกัแห่งทวยเทพ จกัทําให้การปฏิบัติธรรมน้ีเจรญิย่ิงขึน้
ไปอกี และพระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของ
พระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ก็จักส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรมน้ี ให้เจริญย่ิงขึ้นต่อไปจนตลอดกัลป์

ทั้งจักส่ังสอนธรรม ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในธรรมและในศีล
ด้วยตนเอง เพราะว่าการส่ังสอนธรรมน้ีแล เป็นการกระทํา
อันประเสริฐสุด และการประพฤติธรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ศีล

ก็แลความเจริญงอกงาม และความไม่เสื่อมถอยในการ
ปฏิบัติธรรมน้ี ย่อมเป็นสิ่งท่ีดี

เพื่อประโยชน์น้ี จึงได้จารึกธรรมโองการน้ีขึ้นไว้ ขอชน
ท้ังหลายจงช่วยกันประกอบกิจ เพื่อความเจริญงอกงาม
แห่งประโยชน์น้ี และจงอย่าได้มีวันกล่าวถึงความเส่ือมเลย

ธรรมโองการน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็น
ท่ีรักแห่งทวยเทพ โปรดให้จารึกไว้แล้ว เมื่ออภิเษกได้ ๑๒ 
พรรษา.





ภาค ๒

ตัวบท จารึกอโศก



จารึกอโศก

งานแปล พ.ศ. ๒๕๐๖

พิมพครั้งแรก  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕  ธันวาคม ๒๕๑๖
พิมพครั้งที่ ๒ สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง (พิมพรวมกับเรื่องอื่นๆ ใน 

ลักษณะสังคมพุทธ) พฤษภาคม ๒๕๒๗
พิมพครั้งที่ ๓ ศูนยไทย-ธิเบต (พิมพเปนภาคผนวกของหนังสือ “อโศกาวทาน” 

ของ ส.ศิวรักษ) ตุลาคม ๒๕๓๔
พิมพครั้งที่ ๔ สํานักพิมพธรรมสภา ตนป พ.ศ. ๒๕๔๐
พิมพครั้งที่ ๕ ที่ระลึกคลายวันเกิดอายุ ๘๐ ป คุณแมจินตา มัลลิกะมาลย, เนื่อง

ในวาระดิถีวันเกิดอายุครบ ๖๑ ป ศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก, 
และผูศรัทธาหลายทาน บําเพ็ญธรรมทาน มกราคม ๒๕๔๔

พมิพครัง้ที่ ๖ วัดญาณเวศกวัน (จัดปรบัขอมลูเขาสูระบบ PC, พมิพในโอกาสทีเ่สา
ศลิาจารกึอโศกจําลองพรอมใหพทุธบรษัิทมาชม) เขาพรรษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒



บัญชีศิลาจารึก

ความนํา ๑๑๖

หมวด ก: ศิลาจารึกฉบับจําเพาะ และเบ็ดเตล็ด ๑๒๑

(รวมทั้งจารึกพิเศษแหงกลิงคะ)

ศิลาจารึกแหงไพรัต ๑๒๓
ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับเหนือ ๑๒๕
ศิลาจารึกฉบับนอย จารึกฉบับใต ๑๒๖
จารึกหลักศิลาเบด็เตล็ด ๑๒๙
จารึกหลักศิลาท่ีลุมพนีิ ๑๓๐
จารึกหลักศิลานิคลิวะ (นิคลี สาคร) ๑๓๑
จารึกหลักศิลา แหงพระราชเทว ี(อลัลาหะบาด) ๑๓๑
จารึกถํ้าแหงเขาบาราบาร ๑๓๒
ศิลาจารึกพเิศษแหงกลิงคะ แหงท่ี ๑ ๑๓๓
ศิลาจารึกพเิศษแหงกลิงคะ แหงท่ี ๒ ๑๓๗

หมวด ข: จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ ๑๔๑

จารึกศิลา ฉบับท่ี ๑ ๑๔๓ ฉบับท่ี ๒ ๑๔๔ ฉบับท่ี ๓ ๑๔๕
ฉบับท่ี ๔ ๑๔๖ ฉบับท่ี ๕ ๑๔๘ ฉบับท่ี ๖ ๑๕๐
ฉบับท่ี ๗ ๑๕๒ ฉบับท่ี ๘ ๑๕๓ ฉบับท่ี ๙ ๑๕๔
ฉบับท่ี ๑๐ ๑๕๖ ฉบับท่ี ๑๑ ๑๕๗ ฉบับท่ี ๑๒ ๑๕๘
ฉบับท่ี ๑๓ ๑๖๐ ฉบับท่ี ๑๔ ๑๖๕

หมวด ค: จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ ๑๖๗

จารึกหลักศิลา ฉบับท่ี ๑ ๑๖๙ ฉบับท่ี ๒ ๑๗๑ ฉบับท่ี ๓ ๑๗๒
ฉบับท่ี ๔ ๑๗๓ ฉบับท่ี ๕ ๑๗๖ ฉบับท่ี ๖ ๑๗๘
ฉบับท่ี ๗ ๑๗๙ 



ความนํา

พระเจาอโศกมหาราช กษัตรยิพระองคที ่๓ แหงราชวงศโมรยิะ ครอง
ราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ตั้งแต พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. ๒๖๐ 
(หรือตามหลักฐานของนักประวัติศาสตรสมัยปจจุบันสวนมากวา พ.ศ. 
๒๗๐ ถึง พ.ศ. ๓๑๒) ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติ
ศาสตรของชมพูทวีป และเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ที่สําคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา

เมือ่ขึน้ครองราชยได ๘ พรรษา ไดทรงกรฑีาทพัไปปราบแควนกลิงคะ 
ซ่ึงเปนชาติที่เขมแข็ง แมจะทรงมีชัยขยายดินแดนแหงแวนแควนของพระ
องคออกไป จนมีอาณาเขตกวางใหญที่สุดในประวัติศาสตรชาติอินเดีย 
เทียบไดกับประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศปจจุบันรวมกัน แต
ก็ทรงสลดพระทัยในความโหดรายทารุณของสงคราม เปนเหตุใหทรงหัน
มานับถือพระพุทธศาสนา และทรงดําเนินนโยบายทะนุบํารุงพระราชอาณา 
จักร และเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยทางสันติ ตามนโยบาย
ธรรมวิชัย กอนทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ทรงปรากฏพระนามวา 
จัณฑาโศก คือ อโศกผูดุราย ครั้นหันมาทรงนับถือพระพุทธศาสนาและ
ดําเนินนโยบายธรรมวิชัยแลว ไดรับขนานพระนามใหมวาธรรมาโศก คือ 
อโศกผูทรงธรรม
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พระราชกรณียกิจของพระเจาอโศกมหาราชในการทํานุบํารุงพระ
พุทธศาสนา กลาวเฉพาะที่สําคัญ ไดแก การทรงสรางมหาวิหาร ๘๔,๐๐๐ 
แหง เปนแหลงที่พระภิกษุสงฆศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย บําเพ็ญสมณ
ธรรม และส่ังสอนประชาชน  ทรงอุปถัมภการสังคายนาครั้งที่ ๓ และทรง
สงพระเถรานุเถระไปประกาศพระศาสนาในแวนแควนตางๆ เปนเหตุให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองแพรหลายไปในนานาประเทศ และทําให
ประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวันออกมีอารยธรรมเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน

ในดานรัฐประศาสโนบาย ทรงถือหลักธรรมวิชัย มุงชนะจิตใจของ
ประชาชน ดวยการปกครองแผนดินโดยธรรม ยึดเอาประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนที่ตั้ง สงเสริมกิจการสาธารณูปการ ประชาสงเคราะห สวัสดิ-
การสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางกวางขวาง ทําใหชมพูทวีปใน
รัชสมัยของพระองค เปนบอเกิดสําคัญแหงอารยธรรมที่แผไพศาลมั่นคง 
พระนามของพระองคดํารงอยูยั่งยืนนาน และอนุชนเรียกขานดวยความ
เคารพเทิดทูน เหนือกวาปวงมหาราช ผูทรงเดชานุภาพพิชิตแวนแควนทั้ง
หลายไดดวยชัยชนะในสงคราม

พระราชจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราช เปนกัลยาณจารีตอัน
มหากษัตริยผูยิ่งใหญสมัยตอๆ มา ที่นิยมทางสันติ และไดรับสมัญญาวา
เปนมหาราช ทรงนับถือเปนแบบอยางดําเนินตามโดยทั่วไป เชน พระเจา 
กนิษกะมหาราช (พ.ศ. ๖๒๑-๖๔๔) พระเจาหรรษวรรธนะ (พ.ศ. ๑๑๔๙-
๑๑๙๑) พระเจาธรรมบาล (พ.ศ ๑๓๒๓-๑๓๗๓) แหงชมพูทวีป พระเจา
ชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ ๑๗๒๔-๑๗๖๑) แหงอาณาจักรขอมโบราณ และพอ
ขนุรามคาํแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๖๐) แหงราชอาณาจักรไทย เปนตน
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แมนักประวัติศาสตรสมัยใหมก็ถวายพระเกียรติแกพระองคเปน
อยางสูง เชน H.G. Wells นักประวัติศาสตรคนสําคัญผูหนึ่งในฝาย
ตะวันตก ยกยองพระเจาอโศกมหาราชในหนังสือ Outline of History วา
ทรงเปนอัครมหาบุรุษทานหนึ่งในบรรดาอัครมหาบุรุษทั้ง ๖ แหงประวัติ
ศาสตรโลก คือ พระพุทธเจา โสเครติส อริสโตเติล พระเจาอโศกมหาราช  
โรเจอร เบคอน และอับราฮัม ลินคอลน (The Six Greatest Men of 
History: Buddha, Socrates, Aristotle, Asoka, Roger Bacon, 
and Abraham Lincoln)

พระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยพระองคเดียวในประวัติศาสตร
โลก ที่นาย C.E.M. Joad นักเขียนทางปรัชญาผูมีชื่อเสียง ยอมยกพระ
นามมากลาวอางในหนังสือของเขาชื่อ The Story of Civilization

พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจของพระเจาอโศกมหาราช 
ปรากฏเปนหลักฐานอยูในศิลาจารึก ซ่ึงพระองคไดโปรดใหเขียนสลักไว ณ 
สถานที่ตางๆ ทั่วจักรวรรดิอันไพศาลของพระองค ความที่จารึกไวเรียกวา 
ธรรมลิป แปลวา ลายสือธรรม หรือขอความที่เขียนไวเพื่อสอนธรรม ถือ
เอาความหมายเขากับเรื่องวา “ธรรมโองการ”

ธรรมลิปที่โปรดใหจารึกไว เทาที่พบมีจํานวน ๒๘ ฉบับ แตละฉบับ
มักจารึกไวในที่หลายแหง บางฉบับขุดคนพบแลวถึง ๑๒ แหงก็มี๑

ความในธรรมลิปนั้น แสดงพระราชประสงคของพระองคที่มีตอ
ประชาชนบาง หลักธรรมที่ทรงแนะนําส่ังสอนประชาชนและขาราชการบาง 
พระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญแลวบาง กลาวโดยสรุป อาจวางเปนหัว
ขอได ดังนี้
                                                                         
๑ ฉบับท่ีคนพบมากท่ีสุดถึง ๑๒ แหง คือ ฉบับท่ีวาดวยการทรงเปนอุบาสกและเขาสูสงฆ
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ก. การปกครอง
๑. การปกครองแบบบิดากับบุตร โดยมีขาราชการเปนพี่เ ล้ีย งของ
ประชาชน
๒. การถือประโยชนสุขของประชาชนเปนหนาที่สําคัญที่สุด เนนความยุติ
ธรรมและความฉับไวในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๓. การจัดใหมีเจาหนาที่เกี่ยวกับการส่ังสอนธรรม คอยดูแลแนะนํา
ประชาชนในทางความประพฤติและการดํารงชีวิตอยางทั่วถึง และวาง
ระบบขาราชการควบคุมกันเปนชั้นๆ
๔. การจัดบรกิารสาธารณประโยชน และสังคมสงเคราะห เชน บอน้ํา ที่
พักคนเดินทาง ปลูกสวน สงวนปา ตั้งโอสถศาลา สถานพยาบาล สําหรับ
คนและสัตว
ข. การปฏิบัติธรรม

๑. เนนทาน คือ การชวยเหลือเอื้อเฟอกันดวยทรัพย และส่ิงของ แตย้ํา
ธรรมทาน คือ การชวยเหลือดวยการแนะนําในทางความประพฤติ และ
การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง วาเปนกิจสําคัญที่สุด
๒. การคุมครองสัตว งดเวนการเบียดเบียนสัตว โดยเฉพาะใหเลิกการ
ฆาสัตวบูชายัญอยางเด็ดขาด
๓. ใหระงับการสนุกสนานบันเทิงแบบมัวเมา มั่วสุมรื่นเริง หันมาใฝใน
กิจกรรมทางการปฏิบัติธรรมและเจรญิปญญา เริ่มแตองคพระมหากษัตริย
เอง เลิกเสด็จเที่ยวหาความสําราญโดยการลาสัตว เปนตน เปล่ียนมาเปน
ธรรมยาตรา เสด็จไปนมัสการปูชนียสถาน เยี่ยมเยียนชาวชนบท และแนะ
นําประชาชนใหปฏิบัติธรรม แทนการประกอบพิธีมงคลตางๆ
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๔. ย้ําการปฏิบัติธรรรม ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม 
เชน การเชื่อฟงบิดามารดา การเคารพนับถือครูอาจารย การปฏิบัติชอบตอ
ทาส กรรมกร เปนตน
๕. เสรีภาพในการนับถือศาสนา และความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟอนับ
ถือกัน ระหวางชนตางลัทธิศาสนา

คําแปลจารึกทั้ง ๒๘ ในหนังสือนี้ ผูแปลไดแปลไวใน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
คือเมื่อ ๑๐ ปลวงแลว แตไมเคยจัดพิมพ เพราะหวังไววาจะตรวจชําระให
เรียบรอยอีกครั้งหนึ่งกอน แตครั้นเวลาลวงไปนาน ก็หาโอกาสทําตามที่หวัง
ไมได บัดนี้ ถึงคราวจะพิมพจึงตองปลอยผานไปกอน แตไดแกไขบางบาง
สวนเทาที่จะทําไดเฉพาะหนา คําแปลเดิมยึดเอาฉบับของนาย R. Basak
เปนหลัก แตไดสอบกับฉบับอื่นๆ อีกสองฉบับ พรอมทั้งตนฉบับเดิมที่เปน
ภาษาปรากฤต จึงมีที่แปลกกันหลายแหง หากมีโอกาสเมื่อใดจะไดตรวจ
ชําระโดยตลอดอีกครั้งหนึ่ง

อยางไรก็ตาม แมวาคําแปลทั้งนี้ จะมิตองการใหถือเปนยุติทั้งหมด 
แตก็คงชวยใหเกิดความเขาใจในสาระสําคัญของอโศกธรรมได จึงหวังวา
จะเปนประโยชนแกผูสนใจในประวัติศาสตร และพุทธศาสนาพอสมควร

พรอมนี้ขออนุโมทนาขอบคุณ อาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ผูมอบ
ตนฉบับของนาย R. Basak ที่ใชเปนหลักในการแปลไวดวย

พระศรีวิสุทธิโมลี๑

(ประยุทธ ปยุตฺโต)
๒๐ พ.ย. ๒๕๑๖

_______________________________________________
๑ ปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒) ดํารงสมณศักด์ิท่ี พระพรหมคุณาภรณ



หมวด ก

ศิลาจารึกฉบับจาํเพาะ และเบ็ดเตล็ด

(รวมทั้งจารึกพิเศษแหงกลิงคะ)





ศิลาจารึกฉบับจาํเพาะ และเบ็ดเตล็ด

ศิลาจารึกแหงไพรัต

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศีแหงมคธ ไดทรงอภิวาทพระ

ภิกษุสงฆแลว ตรัสปราศรัยกับพระภิกษุสงฆ จํานงความไรอาพาธ 

และความอยูสําราญ

ขาแตพระผูเปนเจาท้ังหลาย พระผูเปนเจาท้ังหลายยอม

ทราบวา โยมมีความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจา 

พระธรรม และพระสงฆ มากเพียงใด

ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ สิ่งใดก็ตามท่ีพระผูมีพระภาค

พุทธเจาตรัสไวแลว สิ่งน้ันๆ ท้ังปวงลวนเปนสุภาษิต

ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ก็ขอท่ีโยมควรจะช้ีแจงน้ัน คือขอ

ท่ีวา “พระสัทธรรมจักดํารงอยูไดตลอดกาลนาน ดวยอาการอยาง

น้ีๆ” โยมสมควรจะกลาวความขอน้ัน

ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ มีธรรมบรรยายอยูดังตอไปน้ี คือ:

๑. วินยสมุกฺกํส - หลักธรรมดีเดนในพระวินัย๑

                                                                         
๑ หมายถึง ปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซ่ึงเปนพระธรรมเทศนาครั้งแรก และแหลง
ท่ีปรากฏแหงแรกอยูในพระวินัยปฎก (วินย.๔/๑๓/๑๗; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘)
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๒. อริยวาส - ความเปนอยูอยางพระอริยะ๑

๓. อนาคตภย - ภัยอันจะมีในอนาคต๒

๔. มุนิคาถา - คาถาของพระจอมมุนี๓

๕. โมเนยฺยสุตฺต - พระสูตรวาดวยโมไนยปฏิปทา๔

๖. อุปติสฺสปฺหา - ปญหาของอุปติสสะ๕ และ
๗. ขอความท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาตรัสไวในราหุโลวาท๖ อัน

วาดวยเรื่องมุสาวาท

ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ โยมมีความปรารถนาในสวนท่ี

เก่ียวกับธรรมบรรยายเหลาน้ีวา ขอพระภิกษุผูเปนท่ีเคารพ และ

พระภิกษุณีท้ังหลายเปนอันมาก พึงสดับ และพิจารณาใครครวญ

ในธรรมบรรยายเหลาน้ีอยูโดยสม่ําเสมอเปนประจํา แมอุบาสก

และอุบาสิกาท้ังหลายก็ (พึงสดับและนํามาพิจารณาใครครวญอยู

เสมอๆ) เชนกัน

ขาแตพระผูเปนเจาท้ังหลาย ดวยเหตุน้ีแล โยมจึงใหเขียน

จารึกน้ีข้ึนไว เพ่ือประชาชนท้ังหลายจักไดรูเขาใจถึงความมุงหมาย

ในใจของโยม.

                                                                         
๑ หมายถึง อรยิวาส ๑๐ ท่ีมาในสังคีติสูตร และทสุตตรสูตร (ที.ปา.๑๑/๓๖๑/๒๘๔; ๔๗๒/๓๓๗
๒ ไดแก อนาคตภัย ๕ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗-๘๐/๑๑๕-๑๒๖)
๓ ไดแก มุนิสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๓/๓๖๓)
๔ ไดแก โมไนยสูตร (องฺ.ติก.๒๐/๕๖๒/๓๕๒)
๕ หมายถึง สารีปุตตสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๓/๕๒๐)
๖ ไดแก จูฬราหุโลวาทสูตร (ม.ม.๑๓/๑๒๕/๑๒๓
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ศิลาจารึกฉบับนอย

จารึกฉบับเหนือ

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังน้ี:-

นับเปนเวลานานกวาสองปคร่ึงแลวท่ีขาฯ ไดเปนอุบาสก แต

กระน้ัน ขาฯ ก็มิไดกระทําความพากเพียรจริงจังเลย และนับเปน

เวลาไดอีก ๑ ปเศษแลว ท่ีขาฯ ไดเขาสูสงฆ และไดกระทําความ

พากเพียรอยางจริงจัง

แตกอนมาจนถึงบัดน้ี ทวยเทพท้ังหลายในชมพูทวีป ยังไมมี

ความสนิทสนมกลมกลนืกับมนุษยท้ังหลาย แตบัดน้ี ทวยเทพเหลาน้ี 

(อันขาฯ) ไดกระทําใหมาสนิทสนมกลมกลืนกับมนุษยท้ังหลาย

แลว ก็ขอน้ียอมเปนผลแหงความพากเพียร และผลน้ีอันบุคคลผู

เปนใหญเทาน้ันจะพึงบรรลุถึง ก็หามิได แมแตบุคคลเล็กนอยตํ่า

ตอย เมื่อพากเพียรอยู ก็สามารถประสบสวรรคอันไพบูลยได

เพ่ือประโยชนอันน้ี ขาฯ จึงไดทําประกาศน้ีข้ึนไว ขอชนท้ัง

หลาย ท้ังคนต่ําตอยเล็กนอย และคนผูเปนใหญ จงพากันกระทํา

ความพากเพียรเถิด แมชนชาวเขตแดนขางเคียงท้ังหลายก็จงพา

กันทราบความขอน้ี และขอความพากเพียรน้ีจงดํารงอยูช่ัวกาล

นาน เพราะวาประโยชนท่ีมุงหมาย จักเพ่ิมพูนข้ึนอีกมากมาย และ

จักเจริญไพบูลยข้ึนอยางนอยท่ีสุดถึงหน่ึงเทาคร่ึง
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อน่ึง ทานท้ังหลายจงจารึกความขอน้ีข้ึนไวตามภูผา  โขดหิน

ท้ังหลายในเมื่อมีโอกาส และ ณ ท่ีน้ี (ภายในแวนแควนของขาฯ) มี

หลักศิลาอยู ณ สถานท่ีใดก็ตาม พึงใหเขียนจารึกไวท่ีหลักศิลาน้ัน 

พึงกระจายขอความน้ี ใหแพรหลายออกไปท่ัวทุกหนทุกแหงท่ี

อํานาจปกครองของทานท้ังหลายแผไปถึง โดยใหเปนไปตามขอ

แนะนําอนัน้ี

ประกาศน้ี ขาฯ ไดกระทําแลว เมื่อเดินทางอยูนอกพระนคร

หลวง การเดินทางน้ี ขาฯ ไดดําเนินมาแลว ๒๕๖ ราตรี.

จารึกฉบับใต๑

ตอนที่ ๑

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังน้ี :-

นับเปนเวลานานเกินกวาสองปคร่ึงแลว ท่ีขาฯไดเปนอุบาสก 

แตตลอดเวลา ๑ ป ขาฯ มิไดกระทําความพากเพียรใดๆ อยางจริง

จังเลย และนับเปนเวลา ๑ ปเศษแลวท่ีขาฯ ไดเขาหาสงฆ ขาฯจึง

ไดลงมือทําความพากเพียรอยางจริงจัง (นับแตน้ันมา)

ตลอดระยะเวลา (ท่ีผานมา) น้ี มนุษยท้ังหลายยังมิไดคลกุ

คลีสนิทสนมกันกับเทวดาท้ังหลายเลย แตมาบัดน้ี มนุษยท้ังหลาย
                                                                         
๑ ฉบับเดียวกับจารึกฉบับเหนือ แตจารึกไวตางสถานท่ี มีขอความตอนทายตางออกไป จึง
นํามาลงไวดวย
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ไดคลุกคลีสนิทสนม (กับทวยเทพท้ังหลาย) แลว ก็ขอน้ียอมเปนผล

แหงความพากเพียร (ในการทําความดี)  (สวรรคน้ัน) มิใชวามหา

บุรุษเทาน้ันจึงจะบรรลุถึงได แมคนเล็กนอยตํ่าตอย เมื่อพากเพียร

อยู ก็สามารถประสบสวรรคอันไพบูลยไดเชนกัน

เพ่ือประโยชนน้ีน่ันแล ขาฯ จึงไดใหทําคําประกาศน้ีข้ึนไว ขอ

ชนท้ังหลาย ท้ังท่ียากจนและม่ังมี จงกระทําความพากเพียรใน

เร่ืองน้ี และชนชาวเขตแดนขางเคียงท้ังหลายจงทราบความขอน้ี

ดวย ขอใหความพากเพียรน้ีดํารงอยูช่ัวกาลนาน ประโยชนอัน

ไพบูลยก็จักเจริญเพ่ิมพูน และจักงอกงามข้ึนอีกอยางนอยท่ีสุดถึง

หน่ึงเทาคร่ึง

คําประกาศน้ี  ขาฯไดกระทําแลวในระหวางการเสด็จ

ประพาสนอกพระนครหลวง คร้ังท่ี ๒๕๖

ตอนที่ ๒

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังน้ี:-

ทานท้ังหลายพึงประพฤติปฏิบัติตามท่ีพระผูเปนท่ีรักแหง

ทวยเทพตรัสสอนไว เจาหนาท่ีรัชชูกะท้ังหลายจักตองไดรับคําสั่ง 

แลวเขาจักสั่งตอไปแกชนชาวชนบทและเจาหนาท่ีราษฎริกะท้ัง

หลายวา
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- พึงต้ังใจฟงมารดาบิดา
- พึงต้ังใจฟงครูท้ังหลายเชนเดียวกัน
- พึงมีความเมตตาตอสัตวท้ังหลาย
- พึงกลาวคําสัตย
พึงเผยแผคุณธรรมเหลาน้ีใหแพรหลายโดยท่ัว

ขอทานท้ังหลายจงสั่งการตามพระดํารัสของพระผูเปนท่ีรัก

แหงทวยเทพ ดวยประการฉะน้ี

อน่ึง ทานท้ังหลายพึงสั่งความอยางเดียวกันน้ีแกครูท้ังหลาย 

ผูเดินทางดวยชาง และแกพราหมณท้ังหลาย ผูเดินทางดวยรถ ใน

ทํานองเดียวกันน้ี ทานท้ังหลายจงประกาศแกศิษยในปกครองท้ัง

หลาย ใหทราบวาโบราณประเพณีมีอยูอยางไร พึงต้ังใจฟงตามคํา

สอนวาดังน้ี

ใหมีความเคารพยําเกรงอยางจริงจัง ตอทานอาจารยของ

ขาฯ ท่ีเปนผูประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม พึงแนะนําญาติท้ังหลาย

ใหปฏิบัติตอญาติตามท่ีเหมาะท่ีควร ประชาชนท้ังหลายเหลาน้ีพึง

ไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตอศิษยในปกครองท้ังหลายตามท่ีเหมาะ

ท่ีควร ตามเย่ียงอยางโบราณประเพณีท่ีมีมา

ขอใหคําประกาศน้ีจงเปนสิ่งท่ีทรงไวซ่ึงความสําคัญ ขอทาน

ท้ังหลายจงสัง่ความและประกาศแกศษิยในปกครองท้ังหลายตามน้ี

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดมีพระราชโองการดํารัสสั่งไว 

ดวยประการฉะน้ี.



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๙

จารึกหลักศิลาเบ็ดเตล็ด

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดมี

พระบรมราชโองการใหประกาศแกมหาอํามาตยท้ังหลาย ณ พระ

นครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ วา

สงฆ (อันขาฯ) ไดทําใหสามัคคีเปนอันเดียวกันแลว บุคคล

ใดๆ จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจทําลายสงฆได

ก็แล หากบุคคลผูใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จักทํา

สงฆใหแตกกัน บุคคลผูน้ันจักตองถูกบังคับใหนุงหมผาขาว และ

ไปอยู ณ สถานท่ีอันมิใชวัด

พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการน้ีใหทราบท่ัวกัน ท้ังใน

ภิกษุสงฆและในภิกษุณีสงฆ ดวยประการฉะน้ี

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพไดตรัสไว ดังน้ี:-

ก็ประกาศพระบรมราชโองการเชนน้ี ทานท้ังหลายพึงนําไป

ติดไว ณ ทางสัญจรภายในเขตใกลเคียงของทานท้ังหลายฉบับ

หน่ึง และจงเก็บรักษาประกาศพระบรมราชโองการอันเดียวกันน้ี

แล ไวในเขตใกลเคียงของอุบาสกท้ังหลายอีกฉบับหน่ึง

ทุกๆ วันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน พึงทําตนใหมีความ

รูความเขาใจแนบแนนในประกาศพระบรมราชโองการน้ี และทุกๆ 

วันอุโบสถ มหาอํามาตยทุกๆ คนพึงไปรวมในการรักษาอุโบสถ

ดวยเปนประจํา เพ่ือจักไดเกิดความคุนเคยแนบสนิท และรูเขาใจ
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ท่ัวถึง ซ่ึงประกาศพระบรมราชโองการน้ันแล

ท่ัวทุกหนทุกแหงท่ีอํานาจบริหารราชการของทานท้ังหลาย

แผไปถึง ทานท้ังหลายพึงขับไล (บุคคลผูทําลายสงฆ) ออกไปเสีย 

และในทํานองเดียวกันน้ัน ทานท้ังหลายพึงขับไล (บุคคลท่ีทําลาย

สงฆ) ในเมืองดาน และในทองถ่ินท้ังหลายออกไปเสีย โดยใหเปน

ไปตามขอความในประกาศน้ี.

จารึกหลักศิลาที่ลุมพินี

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ เมื่อ

ทรงอภิเษกแลวได ๒๐ พรรษา ไดเสด็จมาดวยพระองคเองแลว 

ทรงกระทําการบูชา (ณ สถานท่ีน้ี) เพราะวา “พระพุทธศากยมุนีได

ประสูติแลว ณ ท่ีน้ี” และ (พระองค) ไดโปรดใหสรางร้ัวศิลา และ

โปรดใหประดิษฐานหลักศิลาข้ึนไว

โดยเหตุท่ีพระผูมีพระภาคเจา ไดประสูติแลว ณ สถานท่ีน้ี 

จึงโปรดใหหมูบานตําบลลุมพินีเปนเขตปลอดภาษี และใหเสียสละ 

(ผลิตผลจากแผนดินเปนทรัพยแผนดิน เพียงหน่ึงในแปดสวน).



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๑

จารึกหลักศิลานิคลิวะ

(นิคลี สาคร)

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ เมื่อ
อภิเษกแลวได ๑๔ พรรษา ไดโปรดใหขยายพระสถูปแหงพระพุทธ
เจากนกมุนี๑ ใหญโตข้ึนอีกเปนสองเทา และเมื่ออภิเษกแลวได ๒๐ 
พรรษา ก็ไดเสด็จมาดวยพระองคเอง ทรงกระทําการบูชาแลวโปรด
ใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกไว.

จารึกหลักศิลา แหงพระราชเทวี

(อัลลาหะบาด)

มหาอํามาตยท้ังหลายท่ัวทุกสถาน พึงไดรับแจงตามกระแส
พระราชดํารัส แหงพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพวา

“สิ่งใดๆ ก็ตาม ท่ีเปนของอันพระทุติยราชเทวี พระราชทาน
แลว ณ ท่ีน้ี จะเปนปามะมวงก็ดี เปนสวนก็ดี เปนโรงทานก็ดี หรือ
แมสิ่งอื่นๆ สิ่งใดสิ่งหน่ึงอันพอจะนับได (วาเปนของท่ีพระนางพระ
ราชทาน) สิ่งน้ันๆ ยอมเปนสมบัติของพระนางน้ันเอง”

โดยอาการอยางน้ี ใหพึงถือวา สิ่งเหลาน้ันเปนของอันพระ
ทุติยราชเทวี พระนามวาการุวากี ผูเปนชนนีของตีวระ พระราช
ทานแลว.

                                                                         
๑ สันนิษฐานวา หมายถึงพระโกนาคมนพุทธเจา
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จารึกถ้ําแหงเขาบาราบาร

ก. ถํ้าไทรน้ี อันสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศีพระราชทานแลว 

แกเหลาอาชีวิกะท้ังหลาย เมื่อทรงอภิเษกแลวได ๑๒ พรรษา

ข. ถํ้าแหงน้ี (ซ่ึงอยู) ในเขาขลติกะ อันสมเด็จพระเจาอยูหัว

ปริยทรรศี พระราชทานแลวแกเหลาอาชีวิกะท้ังหลาย เมื่ออภิเษก

แลวได ๑๒ พรรษา

ค. (บัดน้ี) สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ทรงอภิเษกแลวได ๑๙ 

พรรษา “ถํ้าในเขตขลติกะแหงน้ี ซ่ึงเปนท่ีโปรดปรานย่ิง อันขาฯ 

พระราชทานแลว เพ่ือเปนท่ีพักพิงแหงเหลาบรรพชิตท้ังหลาย ให

พนจากอุทกภัยในฤดูฝน”



ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ

แหงที่ ๑

มหาอํามาตยทั้งหลายผูมีหนาที่ดําเนินงานตุลาการในเมือง

โตสลี พึงไดรับแจงตามพระดํารัสของพระผูเปนที่รักแหงทวยเทพวา:-

ขาฯ พิจารณาเห็นสิ่งใดก็ตาม ขาฯ ยอมมีความปรารถนาใน

สิ่งน้ันวา ขอขาฯ พึงดําเนินการในสิ่งน้ันๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวย

การลงมือกระทํา และขอขาฯ พึงริเร่ิมทําสิ่งน้ันดวยวิธีการ (อัน

เหมาะสม)

ในเร่ืองน้ี ขาฯ ถือวา คําสั่งสอนของขาฯ แกทานท้ังหลายน่ัน

แล เปนวิธีการอันสําคัญย่ิง เพราะทานท้ังหลายไดรับการแตงต้ังให

มีหนาท่ีดูแลชีวิตจํานวนมากมายหลายพัน ดวยความหวังวา พวก

ทานคงจะถนอมความรักของมนุษยท่ัวทุกคนไวโดยแนแท

ประชาชนทุกคนเปนลูกของขาฯ ขาฯ มีความปรารถนาตอ

ลูกของขาฯ วา ขอลูกท้ังหลายของขาฯ จงประสบแตสิ่งท่ีเปน

ประโยชนเก้ือกูลและความสุข ทุกสิ่งทุกประการ ท้ังท่ีเปนไปในโลก

น้ีและโลกหนา ฉันใด ขาฯ ก็มีความปรารถนาแมตอมนุษยท้ัง

หลายท่ัวทุกคน ฉันน้ัน
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แตทานท้ังหลายอาจไมรูซ้ึงวา ความประสงคของขาฯ ขอน้ี

มีความหมายกวางขวางเพียงใด อาจมีบุคคลผูใดผูหน่ึงในบรรดา

พวกทานน้ี ท่ีเขาใจถึงความหมายอันน้ี แตกระน้ันบุคคลผูน้ัน ก็คง

รูคงเขาใจเพียงสวนหน่ึงสวนเดียว หาไดเขาใจโดยสิ้นเชิงไม ถึงแม

ทานท้ังหลายจะไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงสูงเพียงใดก็ตาม 

ทานท้ังหลายก็จะตองใสใจทําความเขาใจในเร่ืองน้ี หลักการขอน้ี

เปนสิ่งท่ีจัดวางไวเปนอยางดีแลว

อาจมีบุคคลผูใดผูหน่ึงตองไดรับการจองจํา หรือการลงโทษ

ดวยการทรมาน และในกรณีน้ี ผลอาจปรากฏวาเปนการจับกุมลง

โทษโดยปราศจากมูลเหตุอันสมควร เน่ืองจากเหตุน้ี ประชาชน

อื่นๆ อีกจํานวนมาก ก็จะพลอยไดรับความทุกขดวยเปนอยางย่ิง 

เพราะฉะน้ัน ทานท้ังหลายควรต้ังใจแนวแนวา “เราจะวางตนเปน

กลาง (ใหเกิดความเท่ียงธรรม)” แตกระน้ัน ก็ยังอาจไมประสบ

ความสําเร็จก็ได โดยเน่ืองมาจากขอบกพรองบางประการ อันได

แก ความริษยา ความพลั้งจิต ความเกร้ียวกราด ความหุนหันพลัน

แลน การขาดความใสใจอยางจริงจัง (หรือขาดความรอบคอบ) 

ความเกียจคราน และความเหน่ือยหนาย ฉะน้ัน ทานท้ังหลายพึง

ตั้งใจวา “ขอขอบกพรองเหลาน้ี อยาพึงเกิดมีแกเราเลย”

รากฐานแหง(ความสําเร็จ) ท้ังมวลน้ี อยูท่ีการไมมีความพลั้ง

จิต และการไมมีความหุนหันเรงรอนในการนําหลักการแหงความ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๕

ยุติธรรมมาใช บุคคลท่ีเหน่ือยหนายยอมไมสามารถลุกข้ึนทํางาน

ไดโดยกระฉับกระเฉง แตทานท้ังหลายจะตองเคลื่อนไหวกาวหนา 

และดําเนินไป (เพ่ือใหถึงจุดหมาย) ทานท้ังหลายจะตองพิจารณา

ใสใจในเร่ืองน้ีดังกลาวมาฉะน้ี

ดวยเหตุน้ี จึงขอใหทานท้ังหลายพึงไดรับถือเปนคําสั่งวา 

“ทานท้ังหลายจะตองคอยเอาใจใสดูแล (ตักเตือน) ซ่ึงกันและกัน

วา คําสั่งสอนของพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพมีอยูอยางน้ีๆ”

การประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนน้ีโดยเพียบพรอม ยอม

อํานวยผลมาก แตการไมประพฤติปฏิบัติตามโดยชอบ ยอมนํามา

ซ่ึงความเสื่อมเสียเปนอันมาก ผูไมประพฤติปฏิบัติตาม ยอมไมได

ประสบสวรรค และไมทําใหพระเจาอยูหัวพอพระทัยได เพราะขาฯ 

ถือวา การฝกใฝสนใจอยางจริงจังตอกิจเชนน้ัน ยอมมีผลสอง

ประการ คือ ในการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของขาฯ โดย

เพียบพรอมน้ี ทานท้ังหลายจักไดประสบสวรรคสมบัติดวย และจัก

ไดปลดเปลื้องหนี้ตอขาฯ ดวย

จารึกน้ี พึงใหมีการสดับในวันติษยนักษัตร และในบาง

โอกาสในระหวางแหงวันติษยะ ถึงจะมีบุคคลอยูคนเดียวก็พึงสดับ

ฟง เมื่อกระทําไดเชนน้ีน่ันแล ทานท้ังหลาย จึงจักช่ือวาสามารถ

กระทําตามคําสั่งสอนของขาฯ ไดเพียบพรอมสมบูรณ

เพ่ือประโยชนน้ี จึงไดใหเขียนจารึกน้ีข้ึนไว เพ่ือใหเจาหนาท่ี
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ตุลาการนครไดพยายาม โดยสม่ําเสมอทุกเวลา (ท่ีจะปฏิบัติการ

ดวยความมุงมั่นในใจ) วาจะมิใหเกิดมีการบีบบังคับ หรือการลง

โทษทัณฑแกชาวเมือง โดยไรเหตุอันควร

เพ่ือประโยชนนี้ ขาฯ จักสงมหาอํามาตยทั้งหลาย ซ่ึงจะไมเปน

ผูหยาบคาย ไมดุราย และซ่ือสัตยในการปฏิบัติงาน ออกเดินทาง

ตรวจตราราชการทุกๆ ๕ ป มหาอํามาตยเหลาน้ัน เมื่อทราบความ

ประสงคอันน้ี (ของขาฯ) แลว ก็จักปฏิบัติตามคําสั่งสอนของขาฯ

แมจากนครอุชเชนีก็เชนกัน องคอุปราชราชโอรส จักสงกลุม

เจาหนาท่ีอยางเดียวกัน ใหออกเดินทางตรวจตราราชการ เพ่ือ

ความมุงหมายอันเดียวกันน้ีแล (ในการสงออกแตละคราวน้ี) จักไม

ปลอยใหเวลาลวงไปเกิน ๓ ป

แมจากนครตักสิลาก็เชนเดียวกัน (องคอุปราชราชโอรส จัก

สงกลุมเจาหนาท่ีออกเดินทางตรวจราชการอยางน้ี)

เมื่อมหาอํามาตยเหลาน้ี  ยังคงออกเดินทางตรวจตราราช

การอยู  ไมทอดท้ิงหนาท่ีของตน  เขาก็จักเขาใจในคําสั่งสอน

ของขาฯ และดวยเหตุน้ัน ก็จักปฏิบัติงานไดตามคําสั่งสอนของ

พระเจาอยูหัว.
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ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ
แหงที่ ๒๑

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังน้ี :-

มหาอํามาตยท้ังหลาย ณ สมาปา๒ พึงไดรับแจงตามกระแส

พระราชดาํรัสวา เมือ่ขาฯ พิจารณาเห็นสิง่หน่ึงสิง่ใดก็ตาม ขาฯ ยอม

มคีวามปรารถนาวา ขอขาฯ จงจัดทําสิง่น้ันๆ ใหสาํเร็จลลุวงไปดวย

การลงมือกระทํา (จริงๆ) และขอขาฯ จงริเร่ิมทําสิ่งน้ันดวยวิธีการ

อยางใดอยางหน่ึง ขาฯ ถือวาคําสัง่สอนของขาฯ แกทานท้ังหลายน่ัน

แล เปนวิธกีารอนัสาํคัญย่ิง เพ่ือใหบรรลถึุงจุดประสงคอนัน้ี

ประชาชนทุกคนเปนลูกของขาฯ  ขาฯ ยอมปรารถนาเพ่ือลูก

ชายหญิงของขาฯ วา ขอเขาท้ังหลายพึงประสบสิ่งท่ีเปนประโยชน

เก้ือกูลและความสุข ท้ังท่ีเปนไปในโลกน้ีและโลกหนาทุกประการ

ฉันใด ความปรารถนาของขาฯ ตอประชาชนท้ังปวงยอมเปนฉันน้ัน

เหมือนกัน

ประชาชนชาวเขตแดนขางเคียงท้ังหลาย ซ่ึงขาฯ มิไดพิชิต 

อาจเกิดมีความคิดข้ึนอยางน้ีวา “พวกเราใครทราบวา พระราชา

ทรงมีความมุงประสงคตอพวกเราเปนประการใด” ขาฯ มีความ
                                                                         
๑ ศิลาจารึกพิเศษแหงกลิงคะ แหงท่ี ๒ น้ี กับแหงท่ี ๑ กอนน้ี ถือไดวาเปนฉบับเดียวกัน 
เพราะมีสาระสําคัญอยางเดียวกัน แตมีเน้ือความบางสวนตางกันบาง คงจะตามสภาพถิ่น 
โดยเฉพาะแหงท่ี ๒ น้ี มีขอความเพ่ิมเติมเก่ียวกับประชาชนชาวเขตแดนขางเคียง

๒ สมาปา เปนท่ีปฏิบัติการของมหาอํามาตยในกลิงคะภาคใต
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ปรารถนาตอประชาชนชาวเขตแดนขางเคียงอยูเพียงวา ขอให

ประชาชนเหลาน้ันพึงเขาใจเถิดวา “พระราชาทรงมีความปรารถนา

วา ประชาชนเหลาน้ัน ไมพึงมีความคร่ันครามหวาดระแวงตอขาฯ 

และพึงมีความเช่ือมั่นวางใจในตัวขาฯ พึงหวังไดรับความสุขเพียง

อยางเดียวจากขาฯ หาไดรับความทุกขมิไดเลย และพึงมีความเขา

ใจ (ตอไป) อีกวา พระองคจักทรงพระราชทานอภัยโทษแกเราท้ัง

หลายเทาท่ีจะทรงอภัยใหได และเพ่ือเห็นแกขาฯ ขอประชาชน

เหลาน้ันพึงประพฤติปฏิบัติธรรม และพึงไดประสบ (ประโยชนสุข) 

ท้ังในโลกน้ีและโลกหนา”
เพ่ือประโยชนน้ี ขาฯ จึงพรํ่าสอนทานท้ังหลาย ดวยการ

กระทําเพียงน้ี ขาฯ ยอมเปนอันพนจากหนี้ (ท่ีบงแจงตอประชาชน) 

ปณิธานและปฏิญญาใดๆ ของขาฯ ท่ีบงแจงในการสั่งสอนทานท้ัง

หลาย และในการประกาศเจตจํานง ปณิธานและปฏิญญาน้ันๆ 

เปนสิ่งท่ีมั่นคงแนนอนไมแปรผัน

ทานท้ังหลายพึงปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยการกระทําตาม

เชนน้ันเถิด และประชาชนเหลาน้ัน พึงไดรับการปลุกปลอบใจใหมี

ความเช่ือมั่นวางใจในตัวขาฯ จนทําใหเขาเขาใจวา สมเด็จพระเจา

อยูหัวเปนเหมือนบิดาของพวกเรา พระองคทรงมีความรักใคร

ปรารถนาดีในเราท้ังหลาย เหมือนดังท่ีทรงรักใครปรารถนาดีตอตัว

พระองคเอง พวกเราเปนเหมือนลูกของพระเจาอยูหัว



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๙

โดยเหตุท่ีปณิธานและปฏิญญาของขาฯ อันบงแจงในการ

แนะนําพรํ่าสอนพวกทาน และในการประกาศใหพวกทานทราบ

เจตจํานงของขาฯ เปนสิ่งมั่นคงแนนอนไมแปรผัน ฉะน้ัน ในกรณี

เชนน้ี ขาฯ จึงจัดใหมีทานท้ังหลายผูเปนเจาพนักงานประจําทอง

ถ่ิน เพราะวา ทานท้ังหลายยอมเปนผูมีความสามารถ(แททีเดียว) 

ในการปลุกปลอบใจประชาชนเหลาน้ัน ชวยนําใหเกิดประโยชน

เก้ือกูลและความสุข ท้ังท่ีเปนไปในโลกน้ีและโลกหนาแกประชาชน

ท้ังหลายเหลาน้ัน เมื่อปฏิบัติไดเชนน้ี ทานท้ังหลายจักไดประสบ

สวรรคสมบัติดวย และจักเปนผูไดปลดเปลื้องหน้ีท่ีมีตอขาฯ ดวย

เพ่ือประโยชนน้ี จึงไดใหเขียนจารึกน้ีข้ึนไว ณ สถานท่ีน้ี เพ่ือ

ใหบรรดามหาอํามาตยท้ังหลายเอาใจใสอยูโดยสม่ําเสมอตลอด

กาลตอไปเบ้ืองหนา ในอันท่ีจะทําการแนะนําชักจูงพลเมืองชาย

แดนท้ังหลาย ใหเกิดมีความเชื่อมั่นวางใจ (ในตัวขาฯ) และทําให

การประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดมีข้ึน

พึงใหมีการสดับตรับฟงจารึกน้ีในวันติษยะ๑ ในระหวางทุกๆ 

จาตุรมาส๒ พึงใหมีการสดับฟง แมในระยะเวลาระหวางน้ัน และ

เมื่อมีโอกาสพิเศษ แมจะมีบุคคลผูเดียวก็พึงใหสดับฟง เมื่อปฏิบัติ

ไดเชนน้ีน่ันแล ทานท้ังหลาย จึงจักช่ือวาสามารถปฏิบัติไดเพียบ

พรอมตามคําสั่งสอนของขาฯ.

                                                                         
๑ และ ๒ ดู เชิงอรรถ หนา ๖๕





หมวด ข

จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ





จารึกศิลา ๑๔ ฉบับ

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑

ธรรมโองการน้ี สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรัก

แหงทวยเทพ ไดโปรดใหจารึกไว

ณ ถ่ินน้ี บุคคลไมพึงฆาสัตวมีชีวิตใดๆ เพ่ือการบูชายัญ ไม

พึงจัดงานชุมนุมเพ่ือการมั่วสุมร่ืนเริงใดๆ เพราะวา สมเด็จพระเจา

อยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมองเห็นโทษเปนอัน

มากในการชุมนุมเชนน้ัน

ก็แลการชุมนุมบางอยางท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู

เปนทีร่กัแหงทวยเทพ ทรงเหน็ชอบวาเปนส่ิงทีด่ ียอมมีอยูอีกสวนหน่ึง

แตกอนน้ี ในโรงครัวหลวงของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปน

ท่ีรักแหงทวยเทพ สัตวไดถูกฆาเพ่ือทําเปนอาหารวันละหลายแสน

ตัว คร้ันมาในบัดน้ี เมื่อธรรมโองการน้ีอันพระองคโปรดใหจารึก

แลว สัตวเพียง ๓ ตัวเทาน้ันท่ีถูกฆา คือ นกยูง ๒ ตัว และเน้ือ ๑ 

ตัว ถึงแมเน้ือน้ันก็มิไดถูกฆาเปนประจํา ก็แลสัตวท้ังสามน้ี (ใน

กาลภายหนา) ก็จักไมถูกฆาอีกเลย.
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จารึกศิลา ฉบับที่ ๒

ณ ท่ีทุกสถาน ในแวนแควนของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู

เปนท่ีรักแหงทวยเทพ และในดินแดนขางเคียงท้ังหลาย กลาวคือ 

อาณาจักรชาวโจละ ชาวปาณฑยะ กษัตริยสัตยปุตระ เจาครอง

นครเกรลปุตระ ผูครองดินแดนจดแมนํ้าตามรปรรณี กษัตริยโยนก

(กรีก) พระนามวาอันติโยคะ (Antiochus) พรอมท้ังกษัตริยท้ัง

หลายอื่น ในแควนใกลเคียงแหงพระเจาอันติโยคะพระองคน้ัน ใน

สถานท่ีท้ังปวงน้ัน พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 

ไดโปรดใหจัดบริการในดานเวชกรรมไว ๒ ประการ คือ การรักษา

โรคของมนุษยประการหน่ึง การรักษาโรคของปศุสัตวประการหน่ึง

เคร่ืองสมุนไพรท่ีเปนยาสําหรับมนุษย และท่ีเปนยาสําหรับ

สัตว ไมมี ณ สถานท่ีใด ก็โปรดใหนําเขามา และใหปลูกข้ึนไว ณ 

สถานท่ีน้ัน

ในทํานองเดียวกัน ไมราก และไมผล ไมมี ณ สถานท่ีใดๆ ก็

โปรดใหนําเขามา และใหปลูกข้ึนไว ณ สถานท่ีน้ันๆ

ตามถนนหนทางท้ังหลาย ก็โปรดใหปลูกตนไม และขุดบอ

นํ้าข้ึนไว เพ่ือใหสัตวและมนุษยท้ังหลายไดอาศัยใชบริโภค.
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จารึกศิลา ฉบับที่ ๓

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได

ตรัสไว ดังน้ี:-

ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๑๒ ป ไดสั่งประกาศความขอน้ีไววา 

ทุกหนทุกแหงในแวนแควนของขาฯ เจาหนาที่ยุกตะ เจาหนาทีรั่ชชูกะ

และเจาหนาท่ีปราเทศิกะ จงออกเดินทาง (ตรวจตรา) ทุกๆ ๕ ป 

เพ่ือประโยชนอันน้ี คือเพ่ือการสั่งสอนธรรมน้ี พรอมไปกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางอื่น (เจาหนาท่ีเหลาน้ันพึงสั่งสอน) วา

- การเช่ือฟงมารดาบิดา เปนความดี

- การเผื่อแผแบงปนแกมิตรสหาย ญาติ และแกสมณ-

พราหมณ เปนความดี

- การไมทรมานผลาญชีวิต เปนความดี

- การประหยัด ใชจายแตนอย การไมสะสมสิ่งของเคร่ืองใช

ใหมาก เปนความดี

อน่ึง แมสภาคณะมนตรี ก็จะสั่งกํากับแกเจาหนาท่ียุกตะ ให

คิดคํานวณ (คาใชจายท้ังปวงของเจาหนาท่ีผูเดินทาง) ใหเปนไป

ตามความมุงหมายและตามลายลักษณอักษร (แหงพระราช

กําหนดกฎหมาย).



จารึกอโศก๑๔๖

จารึกศิลา ฉบับที่ ๔

กาลยาวนานลวงแลว ตลอดเวลาหลายรอยป การฆาสัตว

เพ่ือบูชายัญ การเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย การไมปฏิบัติชอบตอหมู

ญาติ การไมปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณท้ังหลาย ไดพอกพูนข้ึน

ถายเดียว

แตมาบัดน้ี ดวยการประพฤติปฏิบัติจัดดําเนินการทางธรรม 

(ธรรมจรณะ) ของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ 

เสยีงกลองรบ (เภรีโฆษ) ไดกลายเปนเสยีงประกาศธรรม (ธรรมโฆษ) 

แลท้ังการแสดงแกประชาชน ซ่ึงวิมานทรรศน หัสดทิรรศน อัคนีขันธ 

และทิพยรูปอื่นๆ ก็ไดมีข้ึนดวย

- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ

- การไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย

- การปฏิบัติชอบตอหมูญาติ

- การปฏิบัติชอบตอสมณพราหมณท้ังหลาย

- การเช่ือฟงมารดาบิดา

- การเช่ือฟงทานผูเฒาผูใหญ

ซ่ึงไมเคยมีมากอนตลอดเวลาหลายรอยป ไดเจริญงอกงาม

ข้ึนแลวในบัดน้ี เพราะการสั่งสอนธรรมของพระเจาอยูหัวปริยทรรศี 

ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ
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ความดีงามน้ี และการปฏิบัติธรรมอยางอื่นๆ อีกหลาย

ประการ ไดเจริญงอกงามข้ึนแลว พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ี

รักแหงทวยเทพ จักทําใหการปฏิบัติธรรมน้ีเจริญย่ิงข้ึนไปอีก และ

พระราชโอรส พระราชนัดดา พระราชปนัดดาของพระเจาอยูหัว

ปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ก็จักสงเสริมการปฏิบัติธรรมน้ี 

ใหเจริญย่ิงข้ึนตอไปจนตลอดกัลป

ท้ังจักสั่งสอนธรรม ดวยการต้ังมั่นอยูในธรรมและในศีลดวย

ตนเอง เพราะวาการสั่งสอนธรรมน้ีแล เปนการกระทําอันประเสริฐ

สุด และการประพฤติธรรมยอมไมมีแกผูไรศีล

ก็แลความเจริญงอกงาม และความไมเสื่อมถอยในการ

ปฏิบัติธรรมน้ี ยอมเปนสิ่งท่ีดี

เพ่ือประโยชนน้ี จึงไดจารึกธรรมโองการน้ีข้ึนไว ขอชนท้ัง

หลายจงชวยกันประกอบกิจ  เ พ่ือความเจริญงอกงามแหง

ประโยชนน้ี และจงอยาไดมีวันกลาวถึงความเสื่อมเลย

ธรรมโองการน้ี สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรัก

แหงทวยเทพ โปรดใหจารึกไวแลว เมื่ออภิเษกได ๑๒ พรรษา.



จารึกอโศก๑๔๘

จารึกศิลา ฉบับที่ ๕

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ตรัส

ไววา

กรรมดีเปนสิ่งท่ีกระทําไดยาก บุคคลใดเปนผูกระทํากรรมดี

เปนคนแรก บุคคลน้ันช่ือวา กระทํากรรมอันบุคคลกระทําไดยาก

ก็กรรมดีเปนอันมากอันขาฯ ไดกระทําแลว ถาวาลูกหลาน

และทายาทตอจากน้ันของขาฯ จักประพฤติตามอยางเดียวกับขาฯ 

จนตลอดกัลปแลวไซร เขาเหลาน้ันจักไดช่ือวา กระทํากรรมอันดี

แท สวนผูใดจักปลอยใหยอหยอนบกพรองไปแมเพียงสวนหน่ึง 

(ของหนาท่ีของตนหรือของบัญญัติน้ี) ผูน้ันจักช่ือวากระทํากรรมช่ัว           

เพราะข้ึนช่ือวาบาป ยอมเปนสิ่งท่ีควรกําจัดใหสิ้นเชิง

ก็กาลอันยาวนานไดลวงไปแลว ยังไมเคยมีธรรมมหา

อํามาตยเลย แตธรรมมหาอํามาตยเชนน้ัน ขาฯ ไดแตงต้ังแลวเมื่อ

อภิเษกได ๑๓ ป ธรรมมหาอํามาตยเหลาน้ัน เปนผูมีหนาท่ีเก่ียว

ของในหมูศาสนิกชนแหงลัทธิศาสนาท้ังปวง ทําหนาท่ีเพ่ือความตั้ง

มั่นแหงธรรม เพ่ือความเจริญงอกงามแหงธรรม กับท้ังเพ่ือ

ประโยชนเก้ือกูลและความสุขของเหลาชนผูประกอบดวยธรรม

ธรรมมหาอํามาตยเหลาน้ัน ทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนเก้ือกูล

และความสุข ของชาวโยนก (กรีก) ชาวกัมโพชะ และชาวคันธาระ 
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พรอมท้ังประชาชนเหลาอื่นผูอาศัยอยู ณ ชายแดนตะวันตก กับท้ัง

เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุข แหงลูกจางและนายจาง 

พราหมณ คนมั่งมี คนอนาถา และคนเฒาชรา และเพ่ือชวยปลด

เปลื้องเหลาชนผูประกอบดวยธรรม มิใหตองไดรับความเดือดรอน

ธรรมมหาอํามาตยเหลาน้ัน มีหนาท่ีขวนขวาย เพ่ือชวยหา

ทางใหมีการแกไขผอนปรนคําพิพากษาของศาล ชวยใหมีความไม

เดือดรอน และการปลดปลอยพนโทษแกบุคคลท่ีถูกจองจํา ใน

กรณีท่ีไดคํานึงเห็นเหตุผลวา บุคคลเหลาน้ันเปนผูมีบุตรผูกพันอยู 

เปนผูไดทําคุณงามความดีมามาก๑ หรือเปนผูมีอายุมาก

ณ ท่ีน้ี และในเมืองอื่นๆ ภายนอก ธรรมมหาอํามาตยไดรับ

การแตงตั้งใหทําหนาท่ีท่ัวทุกหนทุกแหง ท้ังในสํานักฝายในแหง

ภาดาและภคินีของขาฯ และมวลญาติอื่นๆ ทุกหนทุกแหงในแวน

แควนของขาฯ ธรรมมหาอํามาตยเหลาน้ัน ไดรับมอบหมายหนาท่ี

ใหสอดสองดูในหมูชนผูประกอบดวยธรรมวา บุคคลผูน้ีเปนผูฝกใฝ

ในธรรม หรือวาบุคคลน้ีเปนผูใสใจในการบริจาคทาน

เพ่ือประโยชนอันน้ี จึงโปรดใหจารึกธรรมโองการน้ีข้ึนไว ขอ

จารึกธรรมน้ีจงดํารงอยูตลอดกาลนาน และขอประชาชนของขาฯ 

จงประพฤติปฏิบัติตามดังน้ัน.

                                                                         
๑ คําเดิมวา “กตาภิการ” ยังไมอาจวินิจฉัยคําแปลไดเด็ดขาด อาจแปลวา ถูกกระทําความ
บีบค้ันกดดันอยางหนัก หรือหมายถึงความเสียจริต เพราะความกดดันทางจิตใจ หรือ
อาจแปลวา ผูเคยทําคุณงามความดีมามาก ในท่ีน้ี เลือกเอาอยางหลัง



จารึกอโศก๑๕๐

จารึกศิลา ฉบับที่ ๖

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ตรัส

ไว ดังน้ี:-

กาลอันยาวนานลวงไปแลว ตลอดกาลท้ังปวงน้ัน ยังไมเคย

มีการดําเนินงานติดตอราชการ หรือการรายงานขอราชการ (อยาง

นาพอใจ) เลย ฉะน้ัน ขาฯ จึงไดจัดดําเนินการข้ึนไว ดังน้ี

ตลอดเวลา ไมวาขาฯ จะเสวยอยูก็ดี อยูในสํานักฝายในก็ดี 

อยูในหองใน (หองสวนพระองค) ก็ดี อยูในคอกสัตวก็ดี อยูบนหลัง

มาก็ดี อยูในอุทยานก็ดี ทุกหนทุกแหง เจาหนาท่ีผูรายงานขาว พึง

รายงานใหขาฯ ทราบกิจการงานของประชาชนในท่ีทุกแหง

ก็แมถาขาฯ จักออกคําส่ังใดๆ ดวยวาจา แกเจาหนาที่ผูส่ังจาย

เงิน หรือเจาหนาที่ผูออกประกาศคําส่ัง หรืออีกประการหนึ่ง เม่ือขาฯ

ออกคําสั่งไปยังมหาอํามาตยท้ังหลายในกรณีท่ีมีเร่ืองรีบดวน และ

ในกรณีน้ัน เกิดมีขอโตแยงกันหรือการถกเถียงกันเพ่ือยุติขอขัดแยง

ดําเนินไปในสภาคณะมนตรี เร่ืองราวความเปนไปน้ัน จะตองถูก

รายงานไปใหขาฯ ทราบทันที ในท่ีทุกสถาน และในกาลทุกเมื่อ

ขาฯ ไดออกคําสัง่ไวดงัน้ี เพราะวาขาฯ ยังไมมคีวามอิม่ใจเลย

ในความแข็งขันปฏิบัติหนาท่ี หรือในการพิจารณาดําเนินกิจการ
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ประโยชนเก้ือกูลแกชาวโลกท้ังมวลน่ี คือสิ่งท่ีขาฯ ถือเปน

หนาท่ีอันจะตองทํา อน่ึงเลา ความขยันขันแข็ง และความฉับไวใน

การปฏิบัติราชการ ยอมเปนมูลรากแหงการปฏิบัติหนาท่ีเชนน้ัน

แทจริง กิจการอื่นใดท่ีย่ิงไปกวาประโยชนเก้ือกูลแกชาวโลก

ยอมไมมี และกิจการใดก็ตามท่ีขาฯ ลงมือทํา น่ันก็ยอมเปนเพราะ

เหตุผลท่ีวา ขาฯ จักไดปลดเปลื้องหน้ีของขาฯ ท่ีมีตอสัตวท้ังหลาย 

เพ่ือวา  ขาฯ จักไดชวยทําใหสัตวบางเหลา  ไดรับความสุขในโลก

บัดน้ี และสัตวเหลาน้ันจักไดสวรรคในโลกเบ้ืองหนา

เพ่ือประโยชนน้ี จึงโปรดใหจารึกธรรมโองการน้ีข้ึนไว ขอ

จารึกธรรมน้ีจงดํารงอยูตลอดกาลนาน และขอบุตรและภรรยาของ

ขาฯ จงลงมือทํางานเพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกชาวโลก

ก็งานน้ี หากปราศจากความพยายามอยางย่ิงยวดเสียแลว 

ยอมเปนสิ่งยากแทท่ีจะกระทําใหสําเร็จได.



จารึกอโศก๑๕๒

จารึกศิลา ฉบับที่ ๗

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรง

มีพระทัยปรารถนาท่ัวไปในท่ีทุกหนทุกแหงวา ขอศาสนิกชนแหง

ลัทธิศาสนาท้ังหลายท้ังปวงจงอยูรวมกันเถิด เพราะวา ศาสนิกชน

ท้ังปวงน้ัน ลวนปรารถนาความสํารวมตน และความบริสุทธิ์แหง

ชีวิต ดวยกันท้ังสิ้น

กระน้ันก็ตาม ธรรมดามนุษยยอมมีความพอใจและความ

ปรารถนาสูงตํ่าแตกตางกันไป ศาสนิกชนเหลาน้ัน จึงจักปฏิบัติ

ตามลัทธิความเช่ือถือของตนๆ ไดครบถวนบาง ไดเพียงสวน

เดียวบาง

แตกระน้ัน ถึงแมวาบุคคลผูใด (ในลัทธิศาสนาเหลาน้ัน) จะ

มิไดกระทําการบริจาคทานอยางมากมาย (บุคคลผูน้ัน) ก็ยังมี

ความสํารวมตน ความทําใจใหบริสุทธิ์ ความกตัญู และศรัทธา

อันมั่นคงอยูอยางแนแท หยอนบาง ย่ิงบาง (หมายความวา ถึงแม

วาคนบางคนจะไมสามารถบริจาคทานไดมาก ถึงกระน้ัน ทุกคนก็

มีคุณธรรม เชน การสํารวมตนเอง เปนตน อยูโดยแนนอน ท่ัวทุก

นิกาย แมจะย่ิงหยอนกวากันบาง).
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จารึกศิลา ฉบับที่ ๘

ตลอดกาลยาวนานท่ีลวงไปแลว สมเด็จพระเจาอยูหัวท้ัง

หลายไดเสด็จไปในการวิหารยาตรา (การทองเท่ียวหาความ

สําราญ) ในการวิหารยาตราน้ันๆ ไดมีการลาสัตว และการแสวงหา

ความสนุกสนานอื่นๆ ในทํานองเดียวกันน้ัน

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ เมื่อ

อภิเษกแลวได ๑๐ พรรษา ไดเสด็จไปสูสัมโพธิ (พุทธคยา-สถานท่ี

ตรัสรูของพระพุทธเจา) จากเหตุการณคร้ังน้ัน จึงเกิดมธีรรมยาตรา

(การทองเท่ียวโดยทางธรรม) น้ีข้ึน

ในการธรรมยาตราน้ัน ยอมมีกิจดังตอไปน้ี คือ การเย่ียม

เยียนสมณพราหมณ และการถวายทานแดทานเหลาน้ัน การเย่ียม

เยียนทานผูเฒาผูสูงอายุ และการพระราชทานเงินทองเพื่อ (ชวย

เหลือ) ทานเหลาน้ัน การเย่ียมเยียนราษฎรในชนบท การสั่งสอน

ธรรมและซักถามปญหาธรรมแกกัน

ความพึงพอใจอันเกิดจากการกระทําเชนน้ัน ยอมมีเปนอัน

มาก นับเปนโชคลาภของสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี อีกอยาง

หน่ึงทีเดียว.



จารึกอโศก๑๕๔

จารึกศิลา ฉบับที่ ๙

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ตรัส

ไววา

ประชาชนท้ังหลาย ยอมประกอบพิธีมงคลตางๆ เปนอันมาก 

ในคราวเจ็บปวย ในคราวแตงงานบุตร (อาวาหะ) ในคราวแตงงาน

ธิดา (วิวาหะ) ในคราวคลอดบุตร และในคราวออกเดินทางไกล ใน

โอกาสเหลาน้ัน และโอกาสอื่นๆ ท่ีคลายกันน้ี ประชาชนท้ังหลาย

พากันประกอบพิธีมงคลตางๆ มากมาย ก็ในโอกาสเชนน้ัน แม

บานและมารดาท้ังหลาย ยอมประกอบพิธีกรรมมากมายหลาย

อยาง อันเปนเร่ืองหยุมหยิมไรสาระ และไมประกอบดวยประโยชน

อยางไรก็ตาม อันพิธีกรรมยอมเปนสิ่งท่ีควรประกอบโดยแท 

แตวาพิธีมงคลอยางน้ีมีผลนอย

โดยนัยตรงขาม ยังมีพิธีกรรมท่ีเรียกวา “ธรรมมงคล” ซ่ึงเปน

พิธีกรรมมีผลมาก ในพิธีธรรมมงคลน้ัน ยอมมีกิจตอไปน้ี คือ

- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การแสดงความเคารพนับถือตอครูอาจารย
- การสํารวมตนตอสัตวท้ังหลาย
- การถวายทานแกสมณพราหมณ

การกระทําเหลาน้ี และการกระทําอื่นๆ ท่ีคลายกันเชนน้ีน่ัน

แล ไดช่ือวาธรรมมงคล



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๕

ฉะน้ัน บิดาก็ดี บุตรก็ดี พ่ีนองชายก็ดี นายหรือสามีก็ดี มิตร

และผูคุนเคยก็ดี ตลอดถึงเพ่ือนบาน พึงกลาวถอยคํา (แกกัน) ดังน้ี 

“ธรรมมงคลน้ี ประเสริฐแท พิธีมงคลอยางน้ี เปนสิ่งท่ีควรประกอบ

จนกวาจะสําเร็จผลท่ีประสงค”

ขอน้ีเปนอยางไร (คือวา) พิธีกรรมชนิดอื่นๆ น้ันยังเปนสิ่งท่ี

นาเคลือบแคลงสงสัย (ในผลของมัน) มันอาจใหสําเร็จผลท่ี

ประสงค หรืออาจไมสําเร็จอยางน้ันก็ได เพราะวามันเปนเพียงสิ่งท่ี

เปนไปไดในโลกน้ีเทาน้ัน สวนธรรมมงคลน้ีเปน “อกาลิกะ” 

(อํานวยผลไมจํากัดกาลเวลา) แมถาวามันไมอาจใหสําเร็จผลท่ี

ประสงคน้ันไดในโลกบัดน้ี มันก็ยอมกอใหเกิดบุญอันหาท่ีสุดมิได

ในโลกเบ้ืองหนา ถาแมนวามันใหสําเร็จผลท่ีประสงคน้ันไดในโลก

น้ีไซร ในคราวน้ัน ยอมเปนอันไดผลกําไรท้ังสองประการ กลาวคือ 

ผลท่ีประสงคในโลกบัดน้ี (ยอมสําเร็จ) ดวย และในโลกเบ้ืองหนา 

บุญอันหาท่ีสุดมิได ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมมงคลน้ันดวย

อนึ่ง มีคําที่กลาวไววา การใหทานเปนความดี ก็แตวาทานหรือ

การอนุเคราะหท่ีเสมอดวยธรรมทาน หรือธรรมานเุคราะห ยอมไมมี

ฉะน้ัน จึงควรท่ีมิตร เพ่ือนรัก ญาติ หรือสหาย จะพึงกลาว

แนะนํากันในโอกาสตางๆ วา “(ธรรมทานหรือธรรมานุเคราะห) น้ี

เปนกิจควรทํา น้ีเปนสิ่งดีงามแท” ดวยธรรมทานหรือธรรมานุ-

เคราะหน้ี ยอมสามารถทําสวรรคใหสําเร็จได และจะมีอะไรอื่นอีก

เลาท่ีควรกระทําใหสําเร็จ ย่ิงไปกวาการลุถึงซ่ึงสวรรค.



จารึกอโศก๑๕๖

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐

สมเด็จพระเจาอยูปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไมทรง

ถือวา ยศ หรือเกียรติ จะเปนสิ่งท่ีนํามาซ่ึงประโยชนอันย่ิงใหญได 

เวนแตจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพ่ือความมุงหมายดังน้ีวา

“ท้ังในบัดน้ี และในเบ้ืองหนา ขอประชาชนท้ังหลายจงต้ังใจ

สดับฟงคําสอนธรรมของขาฯ และจงปฏิบัติตามหลักความ

ประพฤติในทางธรรม”

เพ่ือประโยชนอันน้ีเทาน้ัน สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู

เปนท่ีรักแหงทวยเทพ จึงจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติ

การกระทําใดๆ ก็ตาม ท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผู

เปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงพากเพียรกระทํา การกระทําน้ันๆ ท้ัง

ปวง ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนสุขในชีวิตเบ้ืองหนาโดยแท คืออยาง

ไร? คือ เพ่ือวาทุกๆ คนจะไดเปนผูมีทุกขภัยแตนอย อันทุกขภัย (ท่ี

กลาว) น้ัน ก็คือความชั่วอันมิใชบุญ

ก็ภาวะเชนน้ัน ยอมเปนสิ่งท่ีกระทําไดยากโดยแท ไมวาจะ

โดยคนชั้นต่ําก็ตาม หรือคนช้ันสูงก็ตาม เวนแตจะกระทําดวย

ความพยายามอยางสูงสุด โดยยอมเสียสละสิ่งท้ังปวง แตการเสีย

สละเชนน้ี เปนสิ่งยากย่ิงนักท่ีคนช้ันสูงจะกระทําได.



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๗

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๑

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ตรัส

ไว ดังน้ี:-

ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) การแจกจาย

ธรรม (ธรรมสังวิภาค) และความสัมพันธกันโดยธรรม (ธรรมสัมพันธ) 

อาศัยธรรม (ธรรมทาน เปนตน) นี้ ยอมบังเกิดมีส่ิงตอไปน้ี คือ

- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน

- การเช่ือฟงมารดาบิดา

- การเผื่อแผแบงปนแกมิตร คนคุนเคย ญาติ และแกสมณ-

พราหมณ

- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ

บิดาก็ดี บุตรก็ดี พ่ีนองชายก็ดี นาย (หรือสามี) ก็ดี มิตรและ

คนคุนเคยก็ดี ตลอดถึงเพ่ือนบาน พึงกลาวคําน้ี (แกกัน) วา “น่ีเปน

สิ่งดีงามแท น่ีเปนกิจควรทํา”

บุคคลผูปฏิบัติเชนน้ี ยอมทําความสุขในโลกน้ีใหสําเร็จดวย 

และในโลกเบื้องหนา ยอมประสพบุญหาท่ีสุดมิไดเพราะอาศัย

ธรรมทานนั้นดวย.



จารึกอโศก๑๕๘

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๒

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ยอม
ทรงยกยองนับถือศาสนิกชนแหงลัทธิศาสนาท้ังปวง ท้ังท่ีเปน
บรรพชิตและคฤหัสถ ดวยการพระราชทานสิ่งของ และการแสดง
ความยกยองนับถืออยางอื่นๆ แตพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ยอม
ไมทรงพิจารณาเห็นทานหรือการบูชาอันใด ท่ีจะเทียบไดกับสิ่งน้ี
เลย สิ่งน้ีคืออะไร? สิ่งน้ันก็คือ การท่ีจะพึงมีความเจริญงอกงาม
แหงสารธรรมในลัทธิศาสนาท้ังปวง

ก็ความเจริญงอกงามแหงสารธรรมน้ี มีอยูมากมายหลาย
ประการ แตสวนท่ีเปนรากฐานแหงความเจริญงอกงามอนัน้ันไดแก
สิง่น้ีคอื การสาํรวมระวังวาจา ระวังอยางไร? คอื ไมพึงมกีารยกยอง
ลทัธศิาสนาของตน และการตําหนิลทัธศิาสนาของผูอืน่ ในเมือ่มใิช
โอกาสอันควร หรือแมเมื่อถึงโอกาสอันสมควรอยางใดอยางหน่ึง 
(การยกยองลัทธิศาสนาของตน และการตําหนิลัทธิศาสนาของผู
อื่น) น้ัน ก็พึงมีแตเพียงเล็กนอย เพราะวา ลัทธิศาสนาท้ังหลายอื่น 
ก็ยอมเปนสิ่งควรแกการเคารพบูชาในแงใดแงหน่ึง

บุคคลผูกระทํา (การเคารพบูชาลัทธิศาสนาท้ังหลายอื่น
ดวย) เชนน้ี ช่ือวาเปนผูสงเสริมลัทธิศาสนาของตนเองใหเจริญข้ึน
ดวย และท้ัง (ในเวลาเดียวกัน) ก็เปนการเอื้อเฟอแกลัทธิศาสนา
อื่นดวย แตเมื่อกระทําโดยวิธีตรงขาม ยอมช่ือวาเปนการทําลาย
ลัทธิศาสนาของตนเองดวย และท้ังเปนการทํารายแกลัทธิศาสนา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๙

ของคนอื่นดวย
อันบุคคลผูยกยองลัทธิศาสนาของตน และกลาวติเตียนลัทธิ

ศาสนาของผูอื่นน้ัน ยอมทําการท้ังปวงน้ันลงไปดวยความภักดีตอ
ลัทธิศาสนาของตนน่ันเอง ขอน้ันอยางไร? คือดวยความต้ังใจวา 
“เราจะแสดงความดีเดนแหงลัทธิศาสนาของเรา” แตเมื่อเขา
กระทําลงไปดังน้ัน ก็กลับเปนการทําอันตรายแกลัทธิศาสนาของ
ตนหนักลงไปอีก

ดวยเหตฉุะน้ัน การสังสรรคปรองดองกนันัน่แลเปนส่ิงดงีามแท

จะทําอยางไร? คือ จะตองรับฟงและยินดีรับฟงธรรมของกันและกัน
จริงดังน้ัน พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพทรงมีความปรารถนา

วา เหลาศาสนิกชนในลัทธิศาสนาท้ังปวง พึงเปนผูมีความรอบรู 
และเปนผูยึดมั่นในกรรมดี

ชนเหลาใดก็ตาม ซ่ึงมีศรัทธาเล่ือมใสในลัทธิศาสนาตางๆ กัน 

ชนเหลานั้นพึงกลาว (ใหรูกันทั่วไป) วา พระผูเปนที่รักแหงทวยเทพ

ไมทรงถือวาทานหรือการบูชาอันใดจะทัดเทียมกับส่ิงนี้เลย ส่ิงนี้คือ

อะไร? ส่ิงนี้ไดแกการท่ีจะพึงมีความเจริญงอกงามแหงสารธรรมใน

ลัทธศิาสนาทัง้ปวง และ (ความเจรญิงอกงามนี)้ พึงมีเปนอันมากดวย

เพ่ือประโยชนอันน้ี จึงไดทรงแตงต้ังไวซ่ึงธรรมมหาอํามาตย
สตรีอัธยักษมหาอํามาตย (มหาอํามาตยผูดูแลสตรี) เจาหนาท่ี  
วรชภูมิก (ผูดูแลทองถ่ินเกษตรกรรม) พรอมท้ังเจาหนาท่ีหมวด
อื่นๆ และการกระทําเชนน้ี ก็จะบังเกิดผลใหมีท้ังความเจริญงอก
งามแหงลัทธิศาสนาของตนๆ และความรุงเรืองแหงธรรมดวย.



จารึกอโศก๑๖๐

จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ เมื่อ

อภิเษกแลวได ๘ พรรษา ทรงมีชัยปราบแควนกลิงคะลงได จาก

แควนกลิงคะน้ัน ประชาชนจํานวนหนึ่งแสนหาหมื่นคนไดถูกจับไป

เปนเชลย จํานวนประมาณหน่ึงแสนคนถูกฆา และอีกหลายเทา

ของจํานวนน้ันไดลมตายไป

นับแตกาลน้ันมาจนบัดน้ี อันเปนเวลาท่ีแควนกลิงคะไดถูก

ยึดครองแลว การทรงประพฤติปฏิบัติธรรม ความมีพระทัยใฝธรรม 

และการทรงอบรมสั่งสอนธรรม ก็ไดเกิดมีข้ึนแลวแกพระผูเปนท่ีรัก

แหงทวยเทพ

การท่ีไดทรงปราบปรามแควนกลิงคะลงน้ัน ทําใหพระผูเปน

ท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงมีความสํานึกสลดพระทัย เพราะวา ในขณะ

ท่ีการปราบปรามแวนแควนอันเปนเอกราช กําลังเปนไปอยู ก็ยอม

มีการฆาฟนกัน การลมตาย และการจับประชาชนไปเปนเชลยเกิด

ข้ึน ณ ท่ีน้ัน สิ่งเหลาน้ี พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงสํานึกวา

เปนสิ่งท่ีพึงเวทนาเปนอยางย่ิง และเปนกรรมอันหนัก

ก็แตขอท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถือวาเปนกรรมอันรายแรง

ย่ิงกวาน้ันอีก ก็คือ ทุกหนทุกแหง (ในแควนกลิงคะน้ัน) ยอมเปนท่ี

อยูอาศัยของพราหมณ สมณะ ศาสนิกชนผูนับถือลัทธิศาสนาอื่นๆ 
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หรือเหลาคฤหัสถชนท้ังหลาย ซ่ึงมีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรม

เหลาน้ี คือ การเช่ือฟงทานผูใหญ การเช่ือฟงมารดาบิดา การเชื่อ

ฟงครูอาจารย การปฏิบัติตนดวยดีตอมิตร คนคุนเคย สหาย และ

ญาติ ตอทาส และคนรับใช และความซ่ือสัตยมั่นคงตอหนาท่ี ณ ท่ี

น้ัน ประชาชนเหลาน้ีตองไดรับบาดเจ็บบาง ถูกประหัตประหาร

บาง บุคคลผูเปนท่ีรักตองพลัดพรากไปเสียบาง

อน่ึง บรรดาประชาชนผูสรางชีวิตเปนหลักฐานไดมั่นคงแลว 

ยังมีความรักใครกันมิจืดจางเสื่อมคลาย มิตร คนรูจักมักคุน สหาย 

และญาติของเขา ก็ตองพากันมาถึงความพินาศลง แมอันนี้ก็ตองนับ

วาเปนการกระทํารายตอประชาชนเหลาน้ันอยางหน่ึงเหมือนกัน

การประสบเคราะหกรรมของมวลมนุษยท้ังน้ี พระผูเปนท่ีรัก

แหงทวยเทพทรงสํานึกวาเปนกรรมอันหนัก

เวนแวนแควนของชาวโยนกเสีย ยอมไมมีถ่ินฐานแหงใดท่ีไม

มีกลุมชนประเภทพราหมณและสมณะเหลาน้ีอาศัยอยู และยอม

ไมมีถ่ินฐานแหงใดท่ีในหมูมนุษยท้ังหลาย ไมมีความเลื่อมใสนับ

ถือในลัทธิศาสนาอันใดอันหน่ึง

ดวยเหตุฉะน้ัน ในคราวยึดครองแควนกลิงคะน้ี จะมีประชา

ชนท่ีถูกฆาลมตายลง และถูกจับเปนเชลยเปนจํานวนเทาใดก็ตาม 

แมเพียงหน่ึงในรอยสวน หรือหน่ึงในพันสวน (ของจํานวนท่ีกลาว

น้ัน) พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพยอมทรงสํานึกวา เปนกรรมอันราย
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แรงย่ิง และแมหากจะพึงมีบุคคลผูใดผูหน่ึงกระทําผิด (ตอพระ

องค) บุคคลผูน้ันก็พึงไดรับความอดทน หรืออภัยโทษ จากพระผู

เปนท่ีรักแหงทวยเทพ เทาท่ีพระองคจะทรงสามารถอดทน (หรือ

อภัยให) ได

สําหรับประชาชนชาวปาดง ท่ีมีอยูในแวนแควนของพระผู

เปนท่ีรักแหงทวยเทพ พระราชอํานาจของพระผูเปนท่ีรักแหงทวย

เทพ พึงเปนเคร่ืองนํามาซ่ึงความอบอุนใจ พึงเปนเคร่ืองนําใหเขา

ท้ังหลายมีความดําริ (ในทางท่ีเหมาะสม) และชักนําใหเขาท้ัง

หลายมีความรูสึกสํานึกสลดใจ (ในการกระทํากรรมช่ัว) พึงแจงให

พวกเขาทราบดังน้ี “ทานท้ังหลายพึงมีความละอาย (ตอการ

กระทําความช่ัว) ถาทานไมตองการท่ีจะประสบความพินาศ” 

เพราะวา พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงปรารถนาใหสรรพสัตวมี

ความปลอดภัย มีการบังคับใจตนเองได (สํยมะ) มีความประพฤติ

สมควร (สมจริยา) และมีความสุภาพออนโยน (มัททวะ บางฉบับ

เปน รภสิเย มีความสุขความราเริง)

สําหรับพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ชัยชนะท่ีทรงถือวาย่ิง

ใหญท่ีสุด ไดแก “ธรรมวิชัย” (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรมวิชัยน้ัน 

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพไดทรงกระทําสําเร็จแลวท้ัง ณ ท่ีน้ี (ใน

พระราชอาณาเขตของพระองคเอง) และในดินแดนขางเคียงท้ัง

ปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน ในดินแดนอนัเปนท่ีประทับแหงกษัตริย
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โยนก (Ionian หรือ Greek)๑ พระนามวาอนัติโยคะ (Antiochus) และ

ดินแดนตอจากพระเจาอันติโยคะน้ันไป (คือในทางตะวันตกเฉียง

เหนือ) อันเปนท่ีประทับแหงกษัตริย ๔ พระองค พระนามวา พระ

เจา ตุรมายะ  (หรือตุลมย -Ptolemy )  พระเจาอันเตกินะ  

(Antigonos) พระเจามคะ (Magas) และพระเจาอลิกสุนทระ 

(Alexander) และถัดลงไป (ในทางทิศใต) ถึงแวนแควนของชาวโจละ

(Cholas) แวนแควนของชาวปาณฑยะ (Pandyas) ตลอดถึง

ประชาชนชาว (แมนํ้า) ตามรปรรณี (Tamraparni) และในแวน

แควนภายในพระราชอํานาจของพระองค ก็เชนเดียวกัน คือ แวน

แควนของชาวโยนก (Ionians หรือ Greeks) และชนชาวกัมโพชะ 

(Kambojas) ชนชาวนาภปนติแหงนาภคะ ชนชาวโภชะ และชน

ชาวปตินิก ชนชาวอันธระ (Andhra) และชนชาวปุลินทะ

ทุกหนทุกแหง (ประชาชนเหลาน้ี) พากันประพฤติปฏิบัติ

ตามคําสอนธรรมของพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ

แมในถ่ินฐานท่ีราชทูตของพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพมิไดไป

ถึง ประชาชนท้ังหลาย เมื่อไดทราบถึงธรรมวัตร ธรรมวิธาน และ

ธรรมานุศาสนของพระผู เปนท่ีรักแหงทวยเทพแลว ก็พากัน

ประพฤตปิฏบัิตติามธรรม และจักประพฤติปฏบัิตติามธรรมน้ันตอไป
                                                                         
๑ พระเจาอันติโยคะ (Antiochus) และกษัตริยอีก ๔ พระองค ท่ีระบุในจารึกน้ี คือ
กษัตริยกรีก ซ่ึงครองดินแดนท่ีพระเจาอเลกซานเดอรมหาราช (Alexander the Great) 
ไดพิชิตไวระหวาง 336-330 BC (ราว พ.ศ.๑๔๘–๑๕๔) ครอบคลุมจากกรีซ ลงสูอียิปต 
มาถึงอิหราน จดแดนของพระเจาอโศกมหาราชเอง (ดู หนา ๑๗)
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ดวยเหตุเพียงน้ี ชัยชนะน้ีเปนอันไดกระทําสําเร็จแลวในท่ีทุก

สถาน เปนชัยชนะอันมีปติเปนรส พร่ังพรอมดวยความเอิบอิ่มใจ 

เปนปติท่ีไดมาดวยธรรมวิชัย

แตกระน้ันก็ตาม ปติน้ียังจัดวาเปนเพียงสิ่งเล็กนอย พระผู

เปนท่ีรักแหงทวยเทพ ยอมทรงพิจารณาเห็นวา ประโยชนอันเปน

ไปในโลกเบ้ืองหนาเทาน้ัน เปนสิ่งมีผลมาก

เพ่ือประโยชนอันน้ี จึงโปรดใหจารึกธรรมโองการน้ีข้ึนไว

ดวยมุงหมายวา ขอใหลูกหลานของขาฯ ไมวาจะเปนผูใดก็ตาม จง

อยาไดคิดถึง (การแสวงหา) ชัยชนะเพ่ิมข้ึนใหมอีกเลย ถาหากวา

เขาแสวงหาชัยชนะมาเปนของตนเพิ่มข้ึนใหมแลว ก็ขอใหเขาพอ

ใจในการใหอภัย และการใชอาชญาแตเพียงเล็กนอย และขอให

เขายึดถือวา ชัยชนะอันแทจริงน้ัน จะตองเปน “ธรรมวิชัย” เทาน้ัน 

ดวยวาธรรมวิชัยน้ันเปนไปได ท้ังในโลกบัดน้ี และโลกเบ้ืองหนา

ขอปวงความยินดีแหงสัตวท้ังหลาย จงเปนความยินดีใน

ความพากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะวาความยินดีน้ัน ยอมอํานวย

ผลท้ังในโลกบัดน้ี และในโลกเบ้ืองหนา.
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จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๔

ธรรมโองการน้ี พระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวย

เทพ ไดโปรดใหจารึกข้ึนไว ใหมีขนาดยนยอพอไดความบาง มี

ขนาดปานกลางบาง มีขอความละเอียดพิสดารบาง เพราะเหตุวา 

ทุกสิ่งจะเหมาะสมเหมือนกันไปในท่ีทุกหนทุกแหงก็หาไม แวน

แควนของขาฯ น้ีกวางใหญไพศาล สิ่งท่ีจารึกไปแลวก็มีเปนอันมาก 

และขาฯ ก็จักใหจารึกเพ่ิมข้ึนเร่ือยไป

อน่ึง ในจารึกน้ี มีขอความบางอยางท่ีกลาวซํ้าซาก ท้ังน้ี

เน่ืองจากมีอรรถะอันไพเราะ อันจะเปนเหตุชวยใหประชาชน

ประพฤติปฏิบัติตาม

ในจารึกท้ังน้ี อาจมีความบางอยางท่ีเขียนข้ึนไวไมครบถวน

สมบูรณ (แตท้ังน้ีก็ไดกระทําไป) โดยพิจารณาถึงถ่ินท่ีจารึกบาง 

พิจารณาถึงเหตุตางๆ ท่ีจะทําใหลบเลือนไปบาง หรืออาจเกิดจาก        

ความผิดพลาดของผูเขียนจารึกบาง.





หมวด ค

จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ





จารึกหลักศิลา ๗ ฉบับ

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๑

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได

ตรัสไว ดังน้ี:-

ธรรมโองการน้ี ขาฯ ไดใหจารึกข้ึนไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ 

พรรษา ประโยชนในโลกน้ีและโลกหนา ยอมเปนสิ่งท่ีจะพึงปฏิบัติ

ใหสําเร็จไดโดยยาก หากปราศจาก

- ความเปนผูใครธรรมอยางย่ิงยวด (อัคค-ธัมมกามตา)

- การใชปญญาไตรตรองอยางย่ิงยวด๑ (อัคค-ปริกขา)

- การต้ังใจฟงคําสั่งสอนอยางย่ิงยวด (อัคค-สุสสูสา)

- ความเกรงกลัว (ตอบาป) อยางย่ิงยวด (อัคค-ภยะ)

- ความอุตสาหะอยางย่ิงยวด (อัคค-อุสสาหะ)๒

บัดน้ี ดวยอาศัยคําสั่งสอนของขาฯ ความมุงหวังทางธรรม
                                                                         
๑ บางฉบับวา การพิจารณาตรวจสอบตนเองอยางย่ิงยวด
๒ คําศัพทในวงเล็บท้ังหมดน้ี พึงทราบวา ไมใชรูปเดิมในศิลาจารึก แตเปนการถอดรูปออก
มา และเขียนเทียบเปนคําบาลี เพ่ือใหไดประโยชนในการศึกษามากข้ึน (เชน ขอ ๒ ท่ี
ถอดเปน “อัคค-ปริกขา” น้ัน คําในจารึกเปน “อคาย ปลีขายา”) แตท่ีน่ีมิใชโอกาสท่ีจะ
อธิบายมากกวาน้ี



จารึกอโศก๑๗๐

และความฝกใฝใครธรรม ไดเจริญงอกงามข้ึนแลวทุกๆ วัน และจัก

เจริญงอกงามย่ิงข้ึนเร่ือยไป

แมบรรดาขาราชการท้ังหลายของขาฯ ไมวาจะเปนผูมี

ตําแหนงสูง มีตําแหนงปานกลาง ตางพากันประพฤติตาม และ

ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จโดยเหมาะสม เพ่ือเปนการชักจูงบุคคลท่ียัง

ไมมั่นคง (ใหมาประพฤติปฏิบัติกุศลกรรม) ตามท่ีตนสามารถ๑

อน่ึง มหาอํามาตยแหงเขตชายแดนท้ังหลาย (ไดแก 

เทศาภิบาล หัวเมืองชายแดน) ก็ไดปฏิบัติเชนเดียวกันน้ี

ตอไปน้ี คือระบบวิธีในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ

- การปกครองโดยธรรม
- การวางระเบียบขอบังคับ (หรือบัญญัติกฎหมาย) ใหเปน
ไปโดยธรรม

- การอํานวยความผาสุกแกประชาชนโดยธรรม
- การชวยปกปองคุมครองโดยธรรม

                                                                         
๑ วรรคน้ีอาจแปลอีกนัยหน่ึงวา และขาราชการเหลาน้ีก็เปนผูสามารถท่ีจะแนะนําชักจูงให
บุคคลอื่นๆ มายอมรับนับถือคําส่ังสอนของขาฯ ไปปฏิบัติตามดวย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗๑

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๒

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ไดตรัส
ไว ดังนี้ :-

“ธรรม” เปนส่ิงดีงาม ก็ส่ิงใดเลาช่ือวาธรรม ธรรมนั้นไดแกส่ิง
ตอไปน้ี คือ

- การมีความเสียหายนอย (อัปปาทีนวะ?)๑

- การมีความดีมาก (พหุกัลยาณะ)
- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)
- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)

ขาฯ ไดมอบใหแลว ซ่ึงดวงตาปญญา (จักษุทาน) ดวยวิธีการ
ตางๆ มากมายหลายวิธี ขาฯ ไดกระทําการอนุเคราะหแลวดวย
ประการตางๆ แกเหลาสัตวทวิบาท สัตวจตุบาท ปกษิณชาติ และ
สัตวน้ําทั้งหลาย ตลอดถึงการใหชีวิตทาน แมกรรมอันดีงามอ่ืนๆ อีก
หลายประการ ขาฯ ก็ไดประกอบแลว

เพ่ือประโยชนนี้ ขาฯ จึงไดใหจารึกธรรมโองการน้ีข้ึนไว ขอชน
ทั้งหลายจงไดประพฤติปฏิบัติตามคําสอนน้ี และขอจารึกธรรมนี้จง
ดํารงอยูตลอดกาลนาน

อน่ึง บุคคลใดต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามคําสอนน้ี บุคคลน้ัน
จักไดช่ือวา กระทํากรรมอันดีงามแล.
                                                                         
๑ คําท่ีถอดออกมาจากศิลาจารึกวา “อปาสินเว” และไดแปลกันไปตางๆ สุดแตจะโยงไปสู
คําศัพทใด เชน บางทานคิดวาคงเปน อัปปาสวะ ก็แปลวามีอาสวะ/กิเลสนอย ในท่ี
น้ี เม่ือเทียบกับ “พหุกัลยาณะ” เห็นวานาจะเปน “อัปปาทีนวะ” จึงแปลอยางน้ี



จารึกอโศก๑๗๒

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๓

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังน้ี

บุคคลยอมมองเห็นเฉพาะแตกรรมดีของตนอยางเดียววา 

“กรรมดีอันน้ีเราไดกระทําแลว” แตเขาไมแลเห็นกรรมช่ัวของตน

เองวา “กรรมช่ัวน้ีเราไดกระทําแลว” หรือเห็นวา “กรรมอันน้ีไดช่ือ

วาเปนกรรมช่ัว” ก็การท่ีจะพิจารณาเห็นดังน้ี ยอมเปนสิ่งยากแทท่ี

จะกระทําได

กระน้ันก็ตาม บุคคลพึงพิจารณาเห็นในเร่ืองน้ีวา “สิ่งตางๆ 

ดังตอไปน้ี ยอมชักนําไปสูการกระทําบาป กลาวคือ ความดุดัน ๑ 

ความโหดราย ๑ ความโกรธ ๑ ความถือตัว ๑ ความริษยา ๑ ขอ

ขาพเจาจงอยาไดถูกติเตียน (หรือถึงความพินาศ) เพราะความช่ัว

เหลาน้ีเปนเหตุเลย”

บุคคลจะตองพิจารณาโดยรอบคอบวา “สิ่งน้ีเปนไปเพื่อ

ประโยชนแกเราในโลกบัดน้ี สิ่งน้ีเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกเราใน

โลกเบ้ืองหนา”.



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗๓

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๔

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได

ตรัสไว ดังน้ี

ธรรมโองการน้ี ขาฯ ไดใหจารึกข้ึนไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ 

พรรษา

ขาฯ ไดแตงต้ัง (เจาหนาท่ีช้ันสูงในตําแหนง) รัชชูกะ ข้ึนไว 

ใหมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในหมูประชาชนจํานวนหลายแสนคน  

ขาฯ ไดมอบอํานาจสิทธิ์ขาดในการพิจารณา ตั้งขอกลาวหา หรือ

ในการลงโทษ (ผูกระทําความผิด) ใหแกเจาหนาท่ีรัชชูกะเหลาน้ัน 

ขอน้ีเพราะเหตุวา เจาหนาท่ีรัชชูกะท้ังหลาย เมื่อมีความมั่นใจ 

และปราศจากความหวาดกลัว ก็จะพึงบริหารหนาท่ีการงานใหเปน

ไป พึงปฏิบัติกิจเพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขของประชาชน

ในชนบท และกระทําการอนุเคราะหแกประชาชนเหลาน้ัน

ขาราชการเหลาน้ี จักหย่ังทราบถึงสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความสุข

และความทุกขแกประชาชนดวย เมื่อตนเองเปนผูประกอบดวย

ธรรมแลว ก็จักชวยช้ีแจงสั่งสอนแกประชาชนชาวชนบทดวย ท้ังน้ี

เพ่ือใหประชาชนเหลาน้ัน สามารถประสบประโยชนสุข ท้ังในโลกน้ี 

และโลกหนา



จารึกอโศก๑๗๔

เจาหนาท่ีรัชชูกะท้ังหลาย ยอมขวนขวายท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี

สนองตามคําสั่งของขาฯ ถึงแมขาราชการท้ังหลาย (โดยท่ัวไป) 

ของขาฯ ก็จักปฏิบัติหนาท่ีสนองตามความประสงคของขาฯ เชน

กัน และขาราชการเหลาน้ันจะชวยช้ีแจงแกประชาชนไดบางบาง

สวน อันจะเปนเหตุชวยใหเจาหนาท่ีรัชชูกะสามารถปฏิบัติการให

สําเร็จตามความประสงคของขาฯ ได

เปรียบเหมือนวา บุคคล เมื่อไดมอบหมายบุตรของตนใหแก

พ่ีเลี้ยงผูสามารถชวยดูแลแลว ยอมมีความรูสึกมั่นใจวา “พ่ีเลี้ยงผู

ชํานาญจักสามารถคุมครองดูแลบุตรของเราไดดวยดี” ฉันใด เจา

หนาท่ีรัชชูกะของขาฯ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ยอมไดรับการแตงต้ังไว

เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแหงประชาชนชาวชนบท ดวยมุง

หมายวา เจาหนาท่ีเหลาน้ัน เมื่อเปนผูไมมีความหวาดกลัว มี

ความมั่นใจ และไมอึดอัดใจ ก็จะพึงบริหารหนาท่ีการงานใหเปน

ไปได ดวยเหตุผลเชนน้ี ขาฯ จึงมอบอํานาจสิทธิ์ขาดในการจับกุม

หรือในการลงโทษ ใหแกเจาหนาท่ีรัชชูกะท้ังหลาย

อน่ึง สิ่งตอไปน้ีเปนขอท่ีพึงปรารถนา คือ ควรจะมีความ

สม่ําเสมอเปนแบบแผนเดียวกัน ในการพิจารณาไตสวนอรรถคดี

ในศาล และความสมํ่าเสมอเปนแบบเดียวกันในการตัดสินลงโทษ

อีกประการหน่ึง ในเร่ืองน้ี ขาฯ ยังไดมีโองการไวตอไปอีกวา 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗๕

สําหรับคนท่ีถูกจองจําคุมขังอยู และเมื่อไดรับการพิจารณาโทษ

แลวถูกตัดสินประหารชีวิต ขาฯ อนุญาตสิทธิพิเศษใหเปนเวลา ๓ 

วัน ระหวางระยะเวลาน้ี บรรดาญาติของผูตองโทษ จักไดขอรองให 

(เจาหนาท่ีรัชชูกะ) บางทานพิจารณาไตสวน (เปนการทวน             

ยอนหลัง) เพ่ือชวยชีวิตนักโทษเหลาน้ัน (คือ ทําการย่ืนฎีกาขอพระ

ราชทานอภัยโทษประหาร) ถาแมไมมีผูมาย่ืนคําขอใหพิจารณา

สอบสวนคดีใหมอีก นักโทษเหลาน้ันก็จะ (ไดรับโอกาสให) ทําการ

บริจาคทาน  หรือรักษาอุโบสถ อันจะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขใน

โลกหนา

ท้ังน้ี เพราะขาฯ มีความปรารถนาอยูอยางน้ีวา แมในยามท่ี

ถูกจองจําคุมขังอยู นักโทษเหลาน้ันก็จะไดสามารถบําเพ็ญตนเพ่ือ

ประสบประโยชนสุขในโลกเบ้ืองหนาดวย และในหมูประชาชนก็จะ

มีการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมตางๆ ความสํารวมใจ และการ

จําแนกแจกทาน เจริญเพ่ิมพูนข้ึนดวย.



จารึกอโศก๑๗๖

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๕

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังน้ี:-

ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ไดออกประกาศ ใหสัตว
ท้ังหลายตอไปน้ี เปนสัตวปลอดภัยจากการถูกฆา กลาวคือ นก
แกว นกสาลิกา นกจากพราก หงส นกนํ้านันทิมุข๑ นกนํ้าคราฏะ 
คางคาว มดแดงมะมวง เตาเล็ก ปลาไมมีกระดูก ตัวเวทาเวยกะ 
ตัวคังคาปุฏกะ๒ ปลากระเบน เตา และกบ๓ กระรอก๔ กวางเร็ว วัว
ตอน สัตวท่ีอาศัยหากินในเรือน แรด นกพิราบขาว๕ นกพิราบบาน 
และบรรดาสัตวสี่เทาท้ังปวงท่ีมิใชสัตวสําหรับปฏิโภค (ใชหนัง ใช
กระดูก ฯลฯ) และมิใชสัตวสําหรับบริโภค

แมแพะ แมแกะ และแมหมู ท่ีกําลังมีทองก็ดี กําลังใหนมอยู
ก็ดี ยอมเปนสัตวท่ีไมพึงฆา และแมลูกออนของสัตวเหลาน้ันท่ีอายุ
ยังไมถึง ๖ เดือน ก็ไมพึงถูกฆาเชนกัน ไมพึงกระทําการตอนไก ไม
พึงเผาแกลบท่ีมีสัตวมีชีวิตอาศัยอยู ไมพึงเผาปาเพ่ือการอันหา
ประโยชนมิได หรือเพ่ือการทําลายสัตว ไมพึงเลี้ยงชีวิตดวยชีวิต
                                                                         
๑ ปราชญบางทานวา นกเปดหงษ
๒ บางทานวา นกกระเรียน
๓ บางทานวา เมน
๔ บางทานวา กระตายท่ีอยูตามคาคบไม
๕ บางทานวา นกเขาขาว



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗๗

ไมพึงฆาและขายปลา ในวันเพ็ญท่ีครบจาตุรมาส๑ท้ัง ๓ 
และในวันเพ็ญแหงเดือนติษยะ๒ คราวละ ๓ วัน คือ ในวันข้ึน ๑๔ 
ค่ํา ข้ึน ๑๕ ค่ํา แรม ๑ ค่ํา และทุกวันอุโบสถ เปนการเสมอไป

อน่ึง ในวันดังกลาวมาน้ี ไมพึงฆาแมเหลาสัตวชนิดอื่นๆ ใน
ปาชางและในเขตสงวนปลาของชาวประมง

ในดิถีท่ี ๘ แหงปกษ (ข้ึนหรือแรม ๘ ค่ํา) ก็ดี  ในดิถีท่ี ๑๔ 
และ ๑๕ ก็ดี ในวันติษยะ และวันปุนัพสุ๓ ก็ดี ในวันเพ็ญครบจาตุร-
มาสท้ัง ๓ ก็ดี และในวันมงคลท้ังปวง ไมพึงทําการตอนวัว แมถึง
แกะ แพะ หมู และเหลาสัตวอื่นๆ ท่ีเคยตอนกันอยู ก็ไมพึงทําการ
ตอน (ในวันเชนน้ัน)

ไมพึงทําการประทับตรามาและโค ในวันติษยะ และวัน
ปุนัพสุ ในวันเพ็ญครบจาตุรมาส และตลอดทุกวันในปกษแหงวัน
เพ็ญครบจาตุรมาสน้ัน

ตราบถึงบัดน้ี เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ พรรษา ขาฯ ไดสั่งใหมี
การพระราชทานอภัยโทษแลวรวม ๒๕ คร้ัง.
                                                                         
๑ วันเพ็ญท่ีครบจาตุรมาส เรียกวา “จาตุรมาสี” คือ วันเพ็ญท่ีครบรอบ ๔ เดือน ไดแก 
เพ็ญเดือน ๘ เพ็ญเดือน ๑๒ และเพ็ญเดือน ๔ ซ่ึงเปนวาระเปล่ียนฤดู; ในพระไตรปฎก 
ตามปกติใชในรูป “จาตุมาสินี” (คัมภีรช้ันหลังบางทีใช “จาตุมาสี”) และมาดวยกันกับ 
“โกมุที” ในวลี “โกมุทิยา จาตุมาสินิยา” คือ ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ท่ีครบ ๔ เดือนแหงฤดู
ฝน ยามท่ีดอกโกมุท คือบัวแดง บานไสว อันรูกันวาเปนวาระท่ี ทองฟาแจมใส จันทร
เพ็ญกระจาง ราตรีสดช่ืนนารื่นรมย

๒ เดือนติษยะ คือ เดือนย่ี หรือเดือนสอง
๓ ปุนัพสุ เปนช่ือดาวฤกษท่ี ๗ (ดาวสําเภาทอง หรือดาวตาเรือชัย) จันทรเพ็ญเสวยฤกษน้ี
ในระหวางเดือนมาคสิร (เดือนอาย) ตนเดือนผุสส หรือ ปุษย (เดือนย่ี)



จารึกอโศก๑๗๘

จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๖

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ได
ตรัสไว ดังน้ี :-

ขาฯ เมื่ออภิเษกแลวได ๑๒ พรรษา จึงไดเร่ิมจารึกธรรม
โองการข้ึนไว เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกประชาชนทั้ง
หลาย ประชาชนเหลาน้ัน เมื่อไมฝาฝนธรรมโองการน้ัน ก็จะพึง
ประสบความเจริญงอกงามแหงคุณธรรม

ขาฯ ยอมพิจารณาสอดสองอยูวา ประโยชนเก้ือกูลและ
ความสุขของประชาชนท้ังหลาย จะมีไดดวยวิธีการอยางน้ีๆ ขาฯ 
ปฏิบัติเชนน้ีตอหมูญาติท้ังหลาย ฉันใด ขาฯ ก็ปฏิบัติตอหมูชนผู
ใกลชิด และหมูชนท่ีอยูหางไกล ฉันน้ัน เมื่อเห็นวา ขาฯ จะนํา
ความสุขมาใหแกชนเหลาไหนไดอยางไร ขาฯ ก็จะจัดดําเนินให
เปนไปอยางน้ัน

ขาฯ สอดสองดูแลกลุมชนทุกพวกทุกหมูสม่ําเสมอเชนเดียว
กันหมดดังน้ี

แมถึงลัทธิศาสนาท้ังหลายท้ังปวง ขาฯ ก็ไดกระทําการ
เคารพนับถือท่ัวกันหมด ดวยวิธีการเคารพบูชาตางๆ แบบ ตางๆ 
ชนิด แตขอท่ีขาฯ ถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ก็คือ การไดเขาไปพบ
ปะถึงกัน

ธรรมโองการน้ี ขาฯ ไดใหจารึกข้ึนไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๖ 
พรรษา.
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จารึกหลักศิลา ฉบับที่ ๗
(พบท่ีหลัก Delhi-Topla แหงเดียว)

๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ ดังน้ี:-

ตลอดกาลยาวนานลวงมาแลว ไดมีพระราชาหลายองคทรง

ปรารถนาวา “ทําไฉนประชาชนท้ังหลายจะพึงเจริญกาวหนาดวย

ความเจริญทางธรรม” แตประชาชนก็หาไดเจริญกาวหนาข้ึนดวย

ความเจริญทางธรรมตามสมควรไม

๒. ในเรื่องน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย

เทพ ได้ตรัสไว้ ดังน้ี:-

ขาฯ ไดเกิดมีความคิดข้ึนวา ตลอดกาลยาวนานลวงมาแลว 

ไดมีพระราชาหลายพระองคทรงปรารถนาวา “ทําไฉนประชาชนท้ัง

หลายจะพึงเจริญกาวหนาดวยความเจริญทางธรรม” แตประชาชน

ก็หาไดเจริญกาวหนาข้ึนดวยความเจริญทางธรรมตามสมควรไม

ก็แลดวยอุบายวิธีอันใดหนอ ประชาชนท้ังหลายจะพึง

ประพฤติปฏิบัติตาม ดวยอุบายวิธีอันใดหนอ ประชาชนท้ังหลาย

จะพึงเจริญกาวหนาดวยความเจริญทางธรรมตามสมควร ดวย

อุบายวิธีอันใดหนอ ขาฯ จะพึงยกระดับประชาชนข้ึนดวยความ

เจริญทางธรรมไดบาง
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๓. ในเรื่องน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวย

เทพ ได้ตรัสไว้ ดังน้ี:-

ขาฯ ไดเกิดมีความคิดข้ึนวา “ขาฯ จักจัดใหมีการประกาศ

ธรรม ขาฯ จักจัดใหมีการอบรมสั่งสอนธรรม ประชาชนท้ังหลาย 

คร้ันไดสดับธรรมน้ีแลว ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม จักยก

ระดับตนเองสูงข้ึน และจักมีความเจริญกาวหนาข้ึนดวยความ

เจริญทางธรรมอยางมั่นคง”

เพ่ือประโยชนน้ี  ขาฯ จึงจัดใหมีการประกาศธรรม และสั่งให

มีการอบรมสั่งสอนธรรมข้ึนเปนหลายแบบหลายอยาง เพ่ือใหขา

ราชการท้ังหลาย ท่ีขาฯ ไดแตงต้ังไวดูแลประชาชนจํานวนมาก จัก

ไดชวยกันแนะนําสั่งสอนบาง ชวยอธิบายขยายความใหแจมแจง

ออกไปบาง

แมเจาหนาทีร่ชัชูกะ ขาฯ กไ็ดแตงตัง้ไวดแูลชีวิตหลายแสนชีวิต

เจาหนาท่ีรัชชูกะเหลาน้ัน ก็ไดรับคาํสัง่จากขาฯ วา “ทานท้ังหลายจง

อบรมสั่งสอนประชาชน ใหเปนผูประกอบดวยธรรมอยางน้ีๆ”

๔. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส
ไว้ว่า

เมื่อไดพิจารณาใครครวญในเรื่องน้ี โดยถองแทแลวน่ันแล 

ขาฯ จึงใหประดิษฐานหลักศิลาจารึกธรรมข้ึนไว แตงตั้งธรรมมหา

อํามาตยข้ึนไว และจัดใหมีการประกาศธรรม
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๕. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส

ไว้ ดังน้ี:-

แมตามถนนหนทาง ขาฯ ก็ไดใหปลูกตนไทรข้ึนไว เพ่ือจักได
เปนรมเงาใหแกสัตวและมนุษยท้ังหลาย ใหปลูกสวนมะมวง ใหขุด
บอนํ้าไวทุกระยะก่ึงโกรศะ๑ ใหสรางท่ีพักคนเดินทางข้ึนไว๒ และให
สรางอางเก็บนํ้าจํานวนมากมายข้ึนไวในท่ีตางๆ เพ่ือการใชสอย
แหงสัตวและมนุษยท้ังหลาย

แตการใชประโยชนเชนน้ี ยังจัดวาเปนสิ่งเล็กนอย พระราชา
ท้ังหลายในกาลกอนก็ดี ตัวขาฯ ก็ดี ตางก็ไดบํารุงประชาชนท้ัง
หลายใหมีความสุขดวยวิธีการบํารุงสุขประการตางๆ แตท่ีขาฯ ได
กระทําการเชนน้ี ก็ดวยความมุงหมายขอน้ี คือ เพ่ือใหประชาชนท้ัง
หลายประพฤติปฏิบัติตามธรรม

๖. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส

ไว้ ดังน้ี:-
แมธรรมมหาอํามาตยท้ังหลาย  ขาฯ ก็ไดมอบหมาย ใหทํา

หนาท่ีเก่ียวกับกิจการตางๆ มากหลายประการ อันจะเปนไปเพื่อ
                                                                         
๑ ผูรูอานจากศลิาจารกึวา “อฒ-โกสิกยฺานิ” และถอดรูปวา คําแรกคอื อฑฒฺ แปลวาก่ึง, ครึง่ สวน
คําหลังวาเปน โกส จงึแปลวา คร่ึงโกสะ; เทียบตามมาตราฝายบาลี โกสะ=๑ กม. ครึง่โกสะ=
ครึง่กม. นับวาใกลมาก; ทางฝายสันสกฤต โกส โกรฺศ บางวา=๔,๐๐๐ หสฺต (คืบ) =๑ กม. 
บางวา=๘,๐๐๐ หสฺต =๒ กม. ครึ่งโกสะ จึง=ครึ่งกม. หรือ ๑ กม. ตามลําดับ
บางทานใหลองเทียบวา “อฒ” อาจจะเปน อฏฺฐ คือ ๘ จึงเปน ๘ โกส/โกฺรศ ถาอยาง

น้ี ก็จะเปน ๘ หรือ ๑๖ กม. ตามลําดับ ผูศึกษาพึงพิจารณา ในท่ีน้ี ยังไมพูดมากกวาน้ี
๒ บางฉบับแปลวา แผงลอย หรือ รานตลาด
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การอนุเคราะห ท้ังแกบรรพชิตและคฤหัสถท้ังหลาย และธรรมมหา

อํามาตยเหลาน้ัน ไดรับมอบหมาย ใหมีหนาท่ีเก่ียวของกับหมูชนผู

นับถือลัทธิศาสนาท้ังปวง

แลเพื่อประโยชนแกคณะสงฆ ขาฯ ก็ไดมีคําสั่งวา ใหมีเจา

หนาท่ีธรรมมหาอํามาตย ท่ีมีหนาท่ี (เก่ียวกับผลประโยชนของ

คณะสงฆ) แมสําหรับพวกพราหมณและอาชีวิกะท้ังหลาย ก็เชน

กัน  ขาฯ ก็ไดมีคําสั่งวา ใหมีเจาหนาท่ีธรรมมหาอํามาตย ซ่ึงจักมี

หนาท่ีรับผิดชอบ (เก่ียวกับผลประโยชนของพราหมณและอาชีวิกะ

เหลาน้ัน) สําหรับในหมูนิครนถท้ังหลาย ก็เชนกัน ขาฯ ก็ไดมีคําสั่ง

ไววา ใหมีเจาหนาท่ีธรรมมหาอํามาตย ซ่ึงจักมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

(เพ่ือผลประโยชนของนิครนถเหลาน้ัน)

แมสําหรับในหมูชนผูนับถือลัทธิศาสนาตางๆ  ขาฯ ก็ไดมีคํา

สั่งไววา ใหมีเจาหนาท่ีธรรมมหาอํามาตยเหลาน้ัน ซ่ึงจักมีหนาท่ี

รับผิดชอบ (เพ่ือผลประโยชนของลัทธิศาสนาเหลาน้ันดวย)

เจาหนาท่ีมหาอํามาตยตําแหนงตางๆ ยอมมีหนารับผิดชอบ

รักษาหนาท่ีอันเฉพาะของตนๆ เทาน้ัน สวนพวกธรรมมหา

อํามาตยน้ี ขาฯ มอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบท้ังกิจการเหลาน้ี

ดวย และมีหนาท่ีเก่ียวกับลัทธิศาสนาท้ังหลายอื่นท้ังหมดดวย

๗. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้
ตรัสไว้ ดังน้ี:-
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เจาหนาท่ีช้ันผูใหญเหลาน้ี และพวกอื่นๆ อีกจํานวนมาก ได

รับมอบหมายใหมีหนาท่ีทําการจําแนกแจกทาน ท้ังในนามของ  

ขาฯ เอง และในนามแหงพระราชเทวีท้ังหลาย ท่ัวทุกสํานักฝายใน

ของขาฯ เจาหนาท่ีช้ันผูใหญเหลาน้ี สามารถจัดดําเนินการในกิจ

ตางๆ ท่ีมุงหมาย จนเปนท่ีนาพอใจได ดวยวิธีการมากมายหลาย

ประการ ท้ังใน (พระนครหลวง) น้ี และในสวนตางๆ (ของประเทศ)

อน่ึง ในสวนแหงโอรสของขาฯ และเจาชายอื่นๆ ซ่ึงประสูติ

แตพระราชเทวีท้ังหลาย ขาฯ ก็ไดสั่งใหกระทําการ (จําแนกแจก

ทาน) เชนน้ี โอรสของขาฯ เหลาน้ี จักเปนผูฝกใฝในการจําแนก

แจกทาน อันจะเปนการชวยสงเสริมหลักการในทางธรรม และการ

ประพฤติปฏิบัติตามธรรม

หลักการในทางธรรม และการประพฤติปฏิบัติตามธรรม

เหลาน้ี กลาวคือ

- ความเมตตากรุณา (ทยา)
- การเผื่อแผแบงปน (ทาน)

- ความสัตย (สัจจะ)
- ความสะอาด (โสไจย)

- ความสุภาพออนโยน (มัททวะ)

- ความเปนสาธุชน (สาธวะ)

จะพึงเจริญเพ่ิมพูนข้ึนในหมูประชาชน
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๘. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้ตรัส

ไว้ ดังน้ี:-

กรรมดีใดๆ ก็ตามท่ีขาฯ ไดกระทําแลว ประชาชนท้ังหลายก็

ไดพากันประพฤติปฏิบัติกรรมดีน้ันๆ ตามอยางแลว และยังคง

ดําเนินตามกรรมดีน้ันๆ อยูตอไป ดวยการกระทําเชนน้ัน ประชา

ชนท้ังหลายก็ไดมีความเจริญงอกงามข้ึนแลว และยังจักเจริญงอก

งามย่ิงๆ ข้ึนไปอกี ดวยการเช่ือฟงมารดาบิดา การเช่ือฟงครูท้ังหลาย

การปฏบัิตชิอบตอทานผูเฒาชรา การปฏบัิตชิอบตอพราหมณและ

สมณะ ตอคนยากจนและคนตกทุกข ตลอดถึงคนรับใชและคนงาน

ท้ังหลาย

๙. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้

ตรัสไว้ ดังน้ี:-

ในหมูมนุษยท้ังหลาย ความเจริญงอกงามแหงธรรม ยอม

เกิดมีข้ึนไดดวยวิธีการสองประการ คือ ดวยการบัญญัติกฎขอ

บังคับในทางธรรมประการหน่ึง และดวยการนําธรรมไปเพงพินิจ

ประการหน่ึง

บรรดาวิธีการท้ังสองน้ัน การบัญญัติกฎขอบังคับในทาง

ธรรม เปนสิ่งไมสําคัญ การนําไปเพงพินิจน่ันแล เปนสิ่งสําคัญย่ิง

กระน้ันก็ตาม ขาฯ ก็ไดกระทําการบัญญัติกฎขอบังคับใน

ทางธรรมข้ึนไวแลว   เชนวาดังน้ี   “สัตวจําพวกน้ีๆ เปนสัตวท่ีหาม

มิใหฆา”



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘๕

ก็แลกฎขอบังคับในทางธรรมอื่นๆ ท่ีขาฯ ไดบัญญัติไวแลว

ยังมีเปนอันมาก แตหากดวยอาศัยการนําไปเพงพินิจน่ันแล ความ

เจริญงอกงามแหงธรรมจึงไดเพ่ิมพูนข้ึนแลวอยางมากมายในหมู

มนุษยท้ังหลาย ยังผลใหบังเกิดการไมเบียดเบียนเหลาสัตว และ

การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ

เพ่ือประโยชนน้ี  ขาฯ จึงไดกระทําการจารึกอยางน้ีข้ึน เพ่ือ

วาลูกหลานท้ังหลายของขาฯ จักพึงเช่ือฟงความท่ีจารึกน้ัน และ

จารึกน้ันจักไดดํารงอยูตลอดไป ตราบเทาท่ีเดือนและตะวันยังสอง

แสง อีกท้ังประชาชนท้ังหลายก็จะพึงประพฤติปฏิบัติเชนน้ันดวย

ก็แลบุคคลผูประพฤติปฏิบัติตามอยูเชนน้ัน ยอมเปนผู

ประสบประโยชนสุข ท้ังในโลกน้ีและโลกหนา

ธรรมโองการน้ีขาฯ ไดใหจารึกไว เมื่ออภิเษกแลวได ๒๗ 

พรรษา

๑๐. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทรรศี ผู้เป็นท่ีรักแห่งทวยเทพ ได้
ตรัสไว้ ดังน้ี:-

หลักศิลา หรือแผนศิลา มีอยู ณ สถานท่ีใด ธรรมโองการน้ี

จะตองถูกนําไปจารึกไว ณ สถานท่ีน้ัน เพ่ือใหดํารงอยูช่ัวกาลนาน.





บทเฉพาะท่ี

เสาศิลาจารึกอโศกที่สารนาถ

(จําลอง)

ณ วัดญาณเวศกวัน



ลําดับคําจารึก

๑. คํา “จารึกหลักศิลาที่สารนาถ” บน เสาศิลาจารึกอโศก (จําลอง)
เปนคําแปลภาษาไทย จากฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซ่ึง
แปลโดยเทียบเคียงกับภาษาสันสกฤต ท่ีถอดจากจารึก
เดิมภาษาปรากฤต เขียนดวยอักษรพราหมี

๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน ทางดานตะวันออกของเสา
แผนท่ี ๑ คํา “จารึกหลักศิลาที่สารนาถ” บนเสาศิลาจารึกฯ 
(ซ้ํากับบนเสา นํามาเขียนไวเพื่อใหอานไดชัดและสะดวก)

คูซาย

แผนท่ี ๒–๓ คําอธิบายที่มา ความหมาย และความสําคัญของ  
“สี่สงิห ทนูธรรมจกัร” เร่ิมแตพระประวติัของพระเจาอโศกมหาราช

คูกลาง

แผนท่ี ๔–๕ ตัวอยางขอความในศิลาจารึก  ของพระเจาอโศก
มหาราช (จาก จารึกศิลา ฉบับที่ ๑๓ ที่ ๙ และที่ ๑๑) 
สําหรับคนเทียบหลักธรรมในพุทธพจนบนแทนหินคูขวา

คูขวา

แผนท่ี ๖–๗ พุทธพจน จากพระไตรปฎก เชน จักกวัตติสูต ร  
สําหรับเทียบ เพื่อสืบที่มาของธรรมในจารึกของพระเจาอโศก

แผนท่ี ๘ บอกวา  ที่ประดิษฐานเสาศิลาจารึกฯ  (จําลอง)  ตรงกับที่
ปกหลักเขต อันเปนจุดตอทีดิ่นทีต้ั่งวดัญาณเวศกวนั ๓ แปลง คือ
๑. แปลงที่ขออนุญาตสรางวัด ๒. แปลงที่ต้ัง อุโบสถ
๓. แปลงลานเสาศิลาจารึกอโศก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘๙

๑. คํา “จารึกหลักศิลาท่ีสารนาถ”

บน เสาศิลาจารึกอโศก (จําลอง)
…………………………………………………………………………

จารึกหลักศิลา ที่สารนาถ

(คําแปล)

สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดมี

พระบรมราชโองการใหประกาศแกมหาอํามาตยท้ังหลาย ณ พระ

นครปาฏลีบุตร และ ณ นครอื่นๆ วา

ขาฯ ไดกระทําใหสงฆมีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

แลว บุคคลใดๆ จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ไมอาจทําลายสงฆ

ได ก็แล หากบุคคลผูใด จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จักทําสงฆ

ใหแตกกัน บุคคลผูน้ันจักตองถูกบังคับใหนุงหมผาขาว และไปอยู 

ณ สถานท่ีอันมิใชวัด

พึงแจงสาสนพระบรมราชโองการน้ีใหทราบท่ัวกัน ท้ังในภิกษุ

สงฆและในภิกษุณีสงฆ ดวยประการฉะน้ี

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ไดตรัสไว ดังน้ี:-

ประกาศพระบรมราชโองการเชนน้ีแล ทานท้ังหลายพึงจัด

รักษาไว ณ ทางสัญจรภายในเขตใกลเคียงของทานท้ังหลาย ฉบับ



จารึกอโศก๑๙๐

หน่ึง และจงจัดรักษาประกาศพระบรมราชโองการเดียวกันน้ีแล ไว

ในเขตใกลเคียงของอุบาสกท้ังหลาย อีกฉบับหน่ึง

ทุกวันอุโบสถ บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน พึงทําตนใหมีความรู

เขาใจแนบแนนในประกาศพระบรมราชโองการน้ี และทุกวัน

อุโบสถ มหาอํามาตยทุกคนพึงไปรวมในการรักษาอุโบสถดวยเปน

ประจํา เพ่ือจักไดเกิดความคุนเคยแนบสนิท และรูเขาใจท่ัวถึงซ่ึง

ประกาศพระบรมราชโองการน้ันแล

ท่ัวทุกหนทุกแหงท่ีอํานาจบริหารราชการของทานท้ังหลาย

แผไปถึง ทานท้ังหลายพึงขับไล (บุคคลผูทําลายสงฆ) ออกไปเสีย 

และฉันเดียวกันน้ัน ทานท้ังหลายพึงใหขับไล (บุคคลท่ีทําลาย

สงฆ) ในเมืองดาน และในทองถ่ินท้ังหลายออกไปเสีย โดยใหเปน

ไปตามขอความในประกาศน้ี.

(จารกึพระบรมราชโองการ ของพระเจาอโศกมหาราช บนหลักศลิาทีส่ารนาถ
ทีแ่ปลมานี ้ตวัอกัษร ๓ บรรทดัแรก ชาํรดุเลือนหายไปมาก นักอานจารึกได
ฟนขอความโดยเทียบกับจารึกหลักศิลาที่ โกสัมพี และที่สาญจี ซ่ึงมีขอ
ความใกลเคียงกัน อันจัดไวดวยกันในชุดที่เรียกวา “จารึกหลักศิลา
ฉบับนอย” ซ่ึงไดพบ ๔ แหง)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙๑

๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
คูซาย แผนท่ี ๒–๓

* (คําอธิบาย “ส่ีสิงห ทูนธรรมจักร”)
…………………………………………………………………………

ส่ีสิงห ทูนธรรมจักร

พระเจาอโศกมหาราช กษัตริยพระองคท่ี ๓ แหงราชวงศโมริ

ยะ ครองราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ในชมพูทวีป เมื่อ

พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐ (ตําราฝายตะวันตกมักวา พ.ศ.๒๗๐-๓๑๒) ทรง

เปนพระมหากษัตริยท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรของชมพูทวีป 

ครองอาณาจักรกวางใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรชาติอินเดีย เปน

องคเอกอัครศาสนูปถัมภกสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรแหงพระ

พุทธศาสนา และเปนอคัรมหาบุรุษผูหน่ึงในประวัตศิาสตรโลก

เมื่อครองราชยได ๘ พรรษา ทรงกรีฑาทัพไปปราบแควน 

กลิงคะ แมจะมีชัยชนะ แตทรงสลดพระทัยในความโหดรายของ

สงคราม เปนเหตุใหทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และทรง

ดําเนินนโยบายธรรมวิชัย มุงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ปกครอง

แผนดินโดยธรรม สรางสรรคประโยชนสุขของประชาชน สงเสริม

ความเจริญรุงเรืองของประเทศในทางสันติ พระนามท่ีเคยเลาลือ

กันวาเปน จัณฑาโศก (อโศกผูโหดราย) ก็เปลี่ยนใหมมาเปน 
                                                                                
* คําจารึกบน ๘ แท่นหิน แผนท่ี ๑ ไมนํามาพิมพไว เพราะซํ้ากับคําจารึกบนเสา ในขอ ๑.



จารึกอโศก๑๙๒

ธรรมาโศก (อโศกผูทรงธรรม) ชาวพุทธไทยแตเดิมมามักเรียกพระ

องควา พระเจาศรีธรรมาโศกราช

พระเจาอโศกมหาราช ไดทรงสรางวิหาร (วัด) ๘๔,๐๐๐ 

แหง เปนศูนยกลางการศึกษา ท่ีสั่งสอนประชาชน ทรงอุปถัมภการ

สังคายนาคร้ังท่ี ๓ และการสงศาสนทูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนา

ในนานาประเทศ เชน พระมหินทเถระไปยังลังกาทวีป และพระ

โสณะ-พระอุตตระมายังสุวรรณภูมิ เปนตน

พระเจาอโศกมหาราช โปรดใหเขียนสลักศิลาจารึก (เรียกวา 

“ธรรมลิป” คือ ลายสือธรรม หรือธรรมโองการ) ไวในท่ีตางๆ ท่ัว

มหาอาณาจักร เพ่ือสือ่พระราชกรณียกิจตามหลกัธรรมวิชัย เชน การ

จัดบริการสาธารณะ ไมวาจะเปน บอนํ้า ท่ีพักคนเดินทาง สวนปา 

โอสถศาลา สถานพยาบาลเพ่ือคนและเพื่อสัตว ยกเลิกประเพณี

เสด็จเท่ียวลาสัตวหาความสําราญ เปลี่ยนมาเปนธรรมยาตรา 

เสด็จไปนมัสการปูชนียสถาน เย่ียมเยียนชาวชนบท ยํ้าการปฏิบัติ

ธรรมในสังคม เชน การเช่ือฟงบิดามารดา การเคารพนับถือครู

อาจารย การปฏิบัติชอบตอทาสกรรมกร เปนตน ใหเสรีภาพในการ

นับถือศาสนา โดยมีความสามัคคีเอื้อเฟอกันระหวางชนตางลัทธิ

ศาสนา และเจริญพระราชธรรมไมตรีกับนานาประเทศ (ท่ีระบุใน

จารึก โดยมากเปนอาณาจักรกรีก ถึงอียิปต และทางใตลงมาถึงศรี

ลังกา สวนทางสุวรรณภูมิ มีศาสนทูตมา แตไมปรากฏการติดตอ

กันเปนทางการ)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙๓

ธรรมลิปท่ีโปรดใหจารึกไว ท้ังบนแผนศิลา และบนเสาศิลา 

เทาท่ีพบมี ๒๘ ฉบับ แตละฉบับมักจารึกไวหลายแหง บางฉบับขุด

คนพบแลวถึง ๑๒ แหง

โดยเฉพาะ เสาศิลาจารึก ท่ีสารนาถ คือท่ีปาอิสิปตน

มฤคทายวัน อันเปนท่ีแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา ซ่ึงจําลอง

ไว ณ ท่ีน้ี ถือกันวาสงางาม สําคัญ และเปนท่ีรูจักกันมากท่ีสุด

เมื่ออินเดียเปนเอกราชพนจากการปกครองของอังกฤษใน 

พ.ศ.๒๔๙๐ ไดนําเอารูปพระธรรมจักร ซ่ึงทูนอยูบนหัวสิงหยอด
เสาศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราช ท่ีสารนาถ มาเปนตรา

สัญลักษณท่ีกลางผืนธงชาติ และใชรูปสิงหท้ังสี่ท่ีทูนพระธรรมจักร

น้ัน เปนตราแผนดินสืบมา

สิงหท้ังสี่ หมายถึง พระราชอํานาจท่ีแผไปท่ัวท้ังสี่ทิศ

สิงหเทินธรรมจักร สื่อความวา อํานาจรัฐน้ัน ถือธรรมเปน

ใหญ เชิดชูบูชาธรรม และหนุนการแผขยายธรรมไปท่ัวทิศท้ังสี่
— • —

ขอพึงศึกษา:

ธรรมวชัิย [จักกวัตติสูตร/จักกวัตติสีหนาทสูตร, พระไตรปฎก ๑๑/๓๓/๖๒]
ธรรมจกัร, จกัรรตันะ [ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ๔/๑๓/๑๗ และจักกวัตติสูตร]
สงิห [ราชสีห, สีหะ, สีหนาท]
สารนาถ  สารงฺคนาถ  [อิสิปตน-มิคทายวัน]



จารึกอโศก๑๙๔

๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
คูกลาง แผนท่ี ๔–๕ (ตัวอยางขอความจาก “จารึกอโศก”)

…………………………………………………………………………

ศิลาจารึก

ของ

พระเจาอโศกมหาราช

จารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๓

ชัยชนะน้ีแล อันพระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ทรงถือวาย่ิง

ใหญท่ีสุด ไดแก ธรรมวิชัย (ชัยชนะโดยธรรม) และธรรมวิชัยน้ัน 

พระผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพไดทรงกระทําสําเร็จแลว ท้ัง ณ ท่ีน้ี 

และในดินแดนขางเคียงท้ังปวง ไกลออกไป ๖๐๐ โยชน … เปนชัย

ชนะอันมีปติเปนรส พร่ังพรอมดวยความเอิบอิ่มใจ เปนปติท่ีไดมา

ดวยธรรมวิชัย

แตกระน้ัน ปติน้ียังนับวาเปนเพียงสิ่งเล็กนอย พระผูเปนท่ีรัก

แหงทวยเทพ ยอมทรงพิจารณาเห็นวา ประโยชนอันเปนไปเบ้ือง

หนาเทาน้ัน เปนสิ่งมีผลมาก เพ่ือประโยชนน้ี จึงโปรดใหจารึกธรรม

โองการน้ีข้ึนไว ดวยมุงหมายวา ขอใหลูกหลานของขาฯ ไมวาจะ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๙๕

เปนผูใดก็ตาม จงอยาไดคิดถึง (การแสวงหา) ชัยชนะเพิ่มข้ึนใหม

อีกเลย ถาหากวาเขาแสวงหาชัยชนะมาเปนของตนเพิ่มข้ึนใหม

แลว ก็ขอใหเขาพอใจในการใหอภัย และการใชอาชญาแตเพียง

เล็กนอย และขอใหเขายึดถือวา ชัยชนะอันแทจริงน้ัน จะตองเปน

ธรรมวิชัย เทาน้ัน ดวยวาธรรมวิชัยน้ันเปนไปได ท้ังในโลกบัดน้ี 

และในโลกเบ้ืองหนา

ขอปวงความยินดีแหงสัตวท้ังหลาย จงเปนความยินดีในการ

พากเพียรปฏิบัติธรรม เพราะวาความยินดีน้ัน ยอมอํานวยผลท้ังใน

โลกบัดน้ี และในโลกเบ้ืองหนา.

จารึกศิลา ฉบับท่ี ๙ และ ๑๑

อน่ึง มีคําท่ีกลาวไววา การใหทานเปนความดี ก็แตวาทาน

หรือการอนุเคราะหท่ีเสมอดวยธรรมทาน หรือธรรมานุเคราะห

ยอมไมมี ฉะน้ัน จึงควรท่ีมิตร เพ่ือนรัก ญาติ หรือสหาย จะพึง

กลาวแนะนํากันในโอกาสตางๆ วา น้ีเปนกิจควรทํา น้ีเปนสิ่งดีงาม

แท ดวยธรรมทานหรือธรรมานุเคราะหน้ี ยอมสามารถทําสวรรค
ใหสาํเร็จได และจะมีอะไรอื่นอีกเลาท่ีควรกระทําใหสําเร็จ ย่ิงไป

กวาการลุถึงซ่ึงสวรรค.
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สมเด็จพระเจาอยูหัวปริยทรรศี ผูเปนท่ีรักแหงทวยเทพ ตรัส

ไว ดังน้ี:-

ไมมีทานใดเสมอดวยการใหธรรม (ธรรมทาน) ความสนิท
สนมกันโดยธรรม (ธรรมสันถวะ, ตัวอักษรเลือนไป อาจเปนธรรม

สันถาร? คือการตอนรับดวยธรรม) การแจกจายธรรม (ธรรมสัง
วิภาค) และความสัมพันธกันโดยธรรม (ธรรมสัมพันธ) อาศัย

(ธรรมทาน เปนตน)น้ัน ยอมบังเกิดมีสิ่งตอไปน้ี คือ

- การปฏิบัติชอบตอคนรับใชและคนงาน
- การเช่ือฟงมารดาบิดา
- การเผื่อแผแบงปนแกมิตร คนคุนเคย และญาติท้ังหลาย

- การถวายทานแกสมณพราหมณ
- การไมฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ

บิดาก็ดี บุตรก็ดี พ่ีนองชายก็ดี นายก็ดี มิตรและคนคุนเคยก็

ดี ตลอดถึงเพ่ือนบาน พึงกลาวคําน้ี (แกกัน) วา “น่ีเปนสิ่งดีงามแท 

น่ีเปนกิจควรทํา” สําหรับบุคคลผูปฏิบัติเชนน้ี ความสุขอันเปนไป

ในโลกน้ียอมสําเร็จดวย และในโลกเบ้ืองหนา บุญหาท่ีสุดมิไดยอม

บังเกิดมี เพราะอาศัยธรรมทานน้ันดวย.
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๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
คูขวา แผนท่ี ๖–๗ (พุทธพจน/พระไตรปฎก เพ่ือสืบที่มาของธรรมในจารึกอโศก)

…………………………………………………………………………

พุทธพจนในพระไตรปฎก

จักกวัตติสูตร

ภิกษุท้ังหลาย … ราชา ผูจักรพรรดิ ทรงธรรม เปนธรรมราชา 
… ทรงมีชัยชนะโดยธรรม (ธมฺเมน อภิวิชิย) มิตองใชอาชญา มิ
ตองใชศัสตรา จักปกครองแผนดินน้ี มีสาครเปนขอบเขต …

(ที.ปา. ๑๑/๔๘/๘๒)

หลายสูตรในทานวรรคและสันถารวรรค

[๓๘๖] ภิกษุท้ังหลาย ทาน ๒ อยางน้ี คือ อามิสทาน ๑ ธรรม
ทาน ๑ บรรดาทาน ๒ อยางน้ี ธรรมทาน เปนเลิศสูงสุด …

[๓๙๒] ภิกษุท้ังหลาย สังวิภาค (การแจกจาย) ๒ อยางน้ี คือ 
อามิสสังวิภาค ๑ ธรรมสังวิภาค ๑ บรรดาสังวิภาค ๒ อยางน้ี
ธรรมสังวิภาค เปนเลิศสูงสุด …

[๓๙๔] ภิกษุท้ังหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางน้ี คือ อามิส
อนุเคราะห ๑ ธรรมานุเคราะห ๑ บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางน้ี
ธรรมานุเคราะห เปนเลิศสูงสุด …   
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[๓๙๖] ภิกษุท้ังหลาย สันถาร (การตอนรับ) ๒ อยางน้ี คือ 
อามิสสันถาร ๑ ธรรมสันถาร ๑ บรรดาสันถาร ๒ อยางน้ี ธรรม-

สันถาร เปนเลิศสูงสุด 
 (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๘๖–๓๙๖/๑๑๔-๖; และดู ขุ.อิติ. ๒๕/๒๘๐/๓๐๘)

สิงคาลกสูตร

[๑๙๘] ดูกรคฤหบดีบุตร อริยสาวกเปนผูปกแผทิศท้ัง ๖ 
อยางไร ทานพึงทราบทิศ ๖ เหลาน้ี คือ

- มารดาบิดา เปนทิศเบ้ืองหนา
- อาจารย เปนทิศเบ้ืองขวา
- บุตรภรรยา เปนทิศเบ้ืองหลัง
- มิตรสหายและคนใกลชิดผูชวยกิจการ เปนทิศเบ้ืองซาย
- คนรับใชและคนงาน เปนทิศเบ้ืองลาง
- สมณพราหมณ เปนทิศเบ้ืองบน … 

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒)

สัปปุริสสูตร

[๔๒] สัปปุริสชน (คนดีท่ีแท) เกิดในพงศเผาเหลาใด ยอม
ชวยใหเกิดประโยชนเก้ือกูลและความสุข แกชนเปนอันมาก ท้ัง

- แกมารดาบิดา
- แกบุตรภรรยา
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- แกคนรับใชและคนงาน
- แกมิตรสหายและคนใกลชิดผูชวยกิจการ
- แกเหลาสมณพราหมณ

[ใน “สัปปุริสสูตร” อีกแหงหนึ่ง (องฺ.อฏก. ๒๓/๑๒๘/๒๔๘) เพิ่มคนอีก ๓ กลุม คือ 
แกบรรพชน แดองคราชาหรือราชการ และแดทวยเทพเทวา]

อุชชยสูตร

[๓๙] การบูชายัญอันย่ิงใหญ มีการสังหารเบียดเบียนมาก 
คือ อัศวเมธ (ฆามาบูชายัญ) ปุริสเมธ (ฆาคนบูชายัญ) สัมมาบาส
(มหายัญอันลุลอดบวงบาศ) วาชเปยะ (มหายัญเฉลิมชัย) และ    
นิรัคคฬะ (คือ สรรพเมธ อันฆาครบทุกอยางบูชายัญ) มหายัญ
เหลาน้ัน จะมีผลมากก็หาไม ในยัญอันมีการฆาแพะ แกะ โค และ
สัตวตางๆ น้ัน ทานผูดําเนินในทางชอบธรรม ผูใฝแสวงคุณความดี
ท่ีย่ิงใหญ หาเขาไปของแวะไม

(สํ.ส. ๑๕/๓๔๙/๑๐๙)
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๒. คําจารึกบน ๘ แทนหิน
แผนท่ี ๘ (บอกหลักเขตท่ีวัด เปนที่ต้ังเสาอโศก)

…………………………………………………………………………

เสาศิลาจารึกอโศก แหงสารนาถ

(จําลอง)

ประดิษฐาน ณ ท่ีตั้งหลักเขต
จดุตอท่ีดินท่ีตัง้วดัญาณเวศกวนั ๓ แปลง:

— • —

๑. แปลงที่ขออนุญาตสรางวัด (เสาอยูมุม ต.ตก ฉ.ใต; ท่ีวัดแปลง
แรก ๑๑ ไร ๒๔ ตร.วา ซ่ึงนายยงยุทธ ธนะปุระ และนางชุตมิา
ธนะปุระ  (สุวรรณกุล) ถวาย  เพ่ือดําเนินการสรางวัด ตามใบ
อนุญาตสรางวัด ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๓๑ และถวายเปนของวัด ตาม
หนังสือสัญญาใหท่ีดิน ซ่ึงไดทําเมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๐)

๒. แปลงที่ตั้งอุโบสถ (เสาอยูมุม ต.ออก ฉ.ใต; ท่ีวัดแปลงท่ีสอง ๘
ไร ๙๓ ตร.วา ซ่ึงญาติโยมรวมใจซ้ือถวาย เซ็นสญัญา ๒ ม.ีค.
๒๕๔๐ มูลคา ๑๙,๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๓. แปลงลานเสาศิลาจารึกอโศก (เสาอยูมุม ต.ออก ฉ.เหนือ; ท่ีวัด
แปลงท่ีหา ๔ ไร ๓ งาน ๑๕ ตร.วา ซ่ึงพ่ีนองตระกูล “สุจริต” รวมใจ
อุทิศบรรพบุรุษบุรพการี ถวายเมื่อ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๗)



ทายเลม: ตนเร่ือง

เรื่องบังเอิญใหญ  รอไวกอน

เสาศิลาจารึกอโศกแหงสารนาถ (จําลอง) ท่ีวัดญาณเวศก-
วันน้ี มีการเกิดข้ึนท่ีเปนความบังเอิญสําคัญ ๒ ประการ คือ

๑. เสาจารึกน้ีเอง เกิดข้ึนโดยบังเอิญเปนเร่ืองบานปลายมา
๒. เสาจารึกน้ีเสร็จ บังเอิญครบ ๒๐ ป วัดญาณเวศกวัน

ท่ีจริง แมกระท่ังเสาจะเสร็จอยูแลว ก็ยังไมไดนึกถึงเร่ืองกาล
เวลา แลวก็บังเอิญอีกน่ันแหละวา ไดมีการพูดกันถึงวันทําบุญประ
จําปอุทิศแกคุณสายใจ หลิมสุนทร ผูสรางสถานพํานักสงฆสายใจ
ธรรม (ท่ีเขาดงยาง) วาปน้ี สถานพํานักสงฆสายใจธรรมครบ ๒๐ ป 
จึงทําใหนึกไดวา วัดญาณเวศกวันก็เร่ิมในปเดียวกับสายใจธรรม
เพราะฉะน้ัน วัดญาณเวศกวันก็ครบ ๒๐ ปดวย

แลวจึงนึกตอมาถึงเสาจารึกอโศกท่ีกําลงัจะเสร็จ ก็เลยกลาย
เปนวามาบรรจบเวลาท่ีเสาเสร็จประจวบกับวัดญาณเวศกวันมี
อายุครบ ๒๐ ป

เมื่อเร่ืองมาบรรจบกันในเวลาท่ีถือไดวาสําคัญอยางน้ี ก็จึง
นึกวา ถึงเวลาตองทําประวัติวัดญาณเวศกวันใหเสร็จเสียที

เร่ืองความเปนมาของวัดญาณเวศกวันน้ี นึกไวนานนักแลว
วาจะทําหนังสือเลาประวัติไว แตยังไมมีทางเปนไปได เพราะชอง
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วางไมมี และเหตุจําเปนท่ีบังคับก็ยังไมเกิดข้ึน ถาทําจริง จะตอง
คนเอกสาร เฉพาะอยางย่ิงยอนดูบันทึกกองใหญทีเดียว

คร้ันมาบัดน้ี เกิดเหตุบังคับวาเสาจารึกเสร็จ จะตองเลาเร่ือง
ท่ีไปท่ีมาไว และเสาก็มาเสร็จในวาระท่ีวัดมอีายุครบ ๒๐ ป เสาเกิด
ข้ึน ก็เปนเร่ืองท่ีอยูในประวัติของวัด ถาเลาประวัติวัด ก็เทากับเลา
ประวัติของเสาน้ันดวย

กะวาจะนําเร่ืองประวัติวัดลงไวเปนสวนทายของหนังสือเสา
จารึกอโศก ดังน้ัน พอทําเน้ือเร่ืองเสาจารึกอโศกเสร็จ ก็จึงหันไป
เร่ิมเขียนประวัติวัด

ตอนแรก ทางดานญาติโยมบอกวางานสรางเสาจะเสร็จทัน
วันวิสาขบูชา ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถาอยางน้ี ก็ยังไมครบ ๒๐ ป
แท ไดแคเปนปท่ี ๒๐ ของวัด

แตตอมา ญาติโยมแจงวางานสรางไมทันวันวิสาขบูชา ตอง
เลื่อนไปเสร็จทันวันเขาพรรษา คือ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พอเลื่อน
อยางน้ี กลับกลายเปนพอดีวาครบเต็ม ๒๐ พรรษา เพราะพระ ๓ 
รูปแรกมาเขาอยูท่ีวัดน้ีในวันเขาพรรษา ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒

อยางไรก็ตาม เร่ืองไมเปนไปดังคาด เหตุติดขัดหลายอยาง
ทําใหการเขียนไมราบรื่น และเร่ืองราวท่ีจะเขียนก็มากมาย ตองใช
เวลายาวนาน

ในท่ีสุด เน้ือเร่ืองท่ียืดยาว ก็บังคับใหตองยกแยกออกไปเปน
หนังสือประวัติวัดเลมหน่ึงตางหาก และตีกลับใหตองหันมาเขียน
ไวในเลมน้ี เฉพาะเร่ืองความเปนมาของเสาจารึกอโศกอยางเดียว
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เรื่องบังเอิญยอย ปลอยใหเสร็จ

ความบังเอิญท่ีเสาอโศกจะเกิดข้ึนน้ัน โยงกันกับเร่ืองการ
สรางโบสถ ตามเร่ืองท่ีเปนมาวา วัดญาณเวศกวันมีพระมาอยูจํา
พรรษา ดงัท่ีวาต้ังแต ๑๘ ก.ค. ๒๕๓๒๑ เวลาผานมาๆ งานการตางๆ 
ก็เดินหนาเสร็จไปๆ จนกระท่ังมีประกาศต้ังเปนวัดตามกฎหมายใน
วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ นับวาวัดมีหลักฐานมั่นคงแลว

เมื่อเร่ืองท่ีตองจัดตองทําลุลวงไปตามลําดับ พอใกลถึง พ.ศ. 
๒๕๔๐ พุทธบริษัทก็มุงมาคิดกันในเร่ืองท่ีวา นาจะมีโบสถ มีพัทธ-
สีมา จะไดเปนวัดท่ีสมบูรณอยางบริบูรณ ใหโปรงโลง ไมตองมี
ภาระอะไรคางคาอีกตอไป

จําไดวา เร่ืองสรางโบสถน้ี โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
เปนผูเร่ิมแรก ไดตั้งทุนบริจาคเปนประเดิมไว ๑ ลานบาท ในความ
จําน้ันก็ระลึกไดวาต้ังไวนานแลว แตเจาะชัดลงไปไมได คิดเอาวาก็
คงอยูในชวงใกล พ.ศ. ๒๕๔๐ น่ันแหละ แตเมื่อจะพูดถึง ก็ควรให
ชัด จึงพยายามสืบคน ไมพบ จนแทบตองยอมเลิกความพยายาม

แตแลวก็เจอในบันทึกเกา บอกวา โยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ ถวายทุน ๑ ลานบาทเปดบัญชีสําหรับสรางอุโบสถ 
ตั้งแตป ๒๕๓๒ ประมาณวันท่ี ๒๔ เมษายน เลยกลายเปนวา โยม
ไดตั้งทุนบริจาคถวายสรางโบสถตั้งแตกอนท่ีพระ ๓ รูปแรกจะเขา
ไปอยูจําพรรษา ณ ท่ีกอสรางวัดญาณเวศกวันดวยซํ้าไป คือเตรียม
                                                                                
๑ พระ ๓ รูปแรกน้ัน ไดแก พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ซ่ึงปจจุบันมีสมณศักด์ิท่ี พระ
พรหมคุณาภรณ, พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ ซ่ึงบัดน้ีคือ พระครูปลัดสุวฒันพรหมคุณ 
และพระฉาย ปฺาปทีโป คือ พระครูสังฆรักษ ฉาย ในปจจุบัน
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สรางโบสถตั้งแตกอนวัดเกิด หรือจะวาพรอมกับสรางวัด ก็ได

 บันทึกบอกดวยวา เมือ่ทราบแลวก็ไดแตอนุโมทนา พรอมท้ัง
ไดพูดยํ้ากับโยมขอใหสรางโบสถเพียงขนาดเล็กๆ เพียงแคพอแก
ประโยชนใชสอย และวานาจะกําหนดต้ังลงไปเลยวาจะสรางโดย
ใชเงินเพียง ๑ ลานบาทท่ีโยมคุณหญิงถวายน้ี ไมรับบริจาคเพ่ิมอีก

ตอนน้ัน หลวงลงุ พระครูสงัฆรักษฉาย ไดแสดงความเห็นวา
จะสรางเลก็คงไมได ทานมปีระสบการณตอนรบันิมนตไปจําพรรษา
เพ่ือสอนพระปริยัติธรรม ท่ีวัดสระศรีเจริญ (ใน อ.ดอนเจดีย จ.
สุพรรณบุรี) ไดเห็นโบสถท่ีน่ันไมพอใชการ ปรากฏวาหลวงลุงวาไว
ถูกตอง โบสถวัดญาณเวศกวันท่ีสรางไวน้ี ขนาดใชเงินหลายลาน 
เวลาน้ี ในหลายโอกาสก็กลายเปนจะเล็กเกินไป

เมื่อญาติโยมจะสรางโบสถ ท้ังโยมท้ังพระก็มองหาจุดเหมาะ
ซ่ึงจะเปนท่ีตั้งของโบสถ แตไมมีท่ีวางพอควรบนพื้นดิน จึงมุงไปท่ี
กลางสระนํ้า และคิดหาทางกันวาจะสรางอยางไรจึงจะดี แตไมวา
จะสรางอยางไหน นอกจากทําใหวัดคับแคบ ก็เกิดขอไมสะดวก
หลายอยาง หลายทานจึงไมปลงใจ

ความจริง ท่ีวัดก็ไมใชเล็กนอย คุณยงยุทธ ธนะปุระ และคุณ
ชุติมา ธนะปุระ (สุวรรณกุล) ขายท่ีดิน ๒๕ ไร ซ่ึงไดถวาย ท่ีวังนอย 
อยุธยา แตพระทดลองไปพักอยูแลวไมเหมาะ จึงนําเงินไดจากขาย
ท่ีท่ีน่ัน มาซ้ือท่ีหลังพุทธมณฑล ท่ีญาติโยมมีมติเห็นชอบพรอมกัน
น้ี ไดท่ีดิน ๑๑ ไร ๒๔ ตร.วา ก็นับวากวางขวาง แตทําไมจึงวาไมพอ

เหตุก็คือ ท่ีวัดแปลงน้ีมีคลองสาธารณะ ช่ือวาคลองใหม
เจริญสุข ผานเขาตนทางดานใตตรงมุมท่ีทิศตะวันตก ไหลผาทแยง
เกือบตลอดท่ีตั้งวัด แลนทะลุไปทางตะวันออก (ปจจุบันถือเปน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๐๕

เสนแบงเขตระหวางพุทธาวาส กับสังฆาวาส) และมีสระนํ้าขนาด
คอนขางใหญอยางท่ีปรากฏเห็นกันอยู รวมแลวท่ีวัดจึงมีสวนท่ีเปน
นํ้ามาก พ้ืนดินเหลือพอสรางเขตสงฆ กับสวนบํารุงเลี้ยง และท่ีทํา
กิจวัตรบําเพ็ญกุศลกลุมยอย ไมพอแกงานท่ีมีการชุมนุมของ
ประชาชนเน่ืองดวยสังฆกรรมสําคัญหรือในคราวเทศกาล

เปนอันวา พอคิดจะสรางโบสถกันข้ึนมา เร่ืองทุนรอนไมเปน
ปญหา เพราะโยมเร่ิมเตรียมทุนไวนานแลว และจากทุนประเดิมท่ี
ตั้งเร่ิมไว ถึงเวลาน้ันก็ไดมีเขามาทบเพ่ิมขยายจํานวนมาก ซ่ึงทาง
พระก็ไมไดสังเกต ไมไดจดจํา กลายเปนกองทุนใหญ ทุนท่ีจะสราง
ไมเปนไร แตท่ีจะสรางกลับติดขัด เปนปญหาวาเอาตรงไหน

เมือ่คดิพิจารณา พูดจากันไป พอข้ึนปใหม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได ๑๒
วัน ญาติโยมท้ังหลายก็เห็นชอบตกลงตามคําชักชวนของคุณหมอ
กาญจนา เกษสอาด วาจะซ้ือท่ีดินขางวัดดานตะวันตก ๘ ไรเศษ 
(ท่ีแปลงขาว เจาของใหชาวบานเชาทํานา) ถวายวัดเปนท่ีสรางโบสถ

ตอจากน้ัน ญาตโิยมก็เดินหนาในเร่ืองการสรางโบสถมาตาม
ลาํดับ จนกระท่ังนําพระประธานข้ึนประดิษฐานในโบสถในวันท่ี ๗ 
มกราคม ๒๕๔๒  และปดทองพระประธานจนเสร็จ ณ ๑๒ ม.ค. 
แลวตอนคํ่า ก็ไดทําวัตรสวดมนต-อธิบายธรรมในโบสถ เปนคร้ัง
แรก เปนเคร่ืองหมายวาการกอสรางอาคารอุโบสถเสร็จแลว

ตอมาก็ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ (วัดไดรับประกาศ
น้ัน ๑๗ พ.ย. ๔๒) และครบถวนสมบูรณเมื่อมีการฝงลูกนิมิตท่ีเร่ิม
งานในวันท่ี ๖ มกราคม จบลงดวยสังฆกรรมผูกสีมาในวันท่ี ๑๔ 
มกราคม ๒๕๔๔
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บังเอิญบานปลาย เสากลายเปนหลักใหญโต

ถึงตอนน้ี อาจมีคําทวงวา เลาเร่ืองมาจนสรางโบสถเสร็จ ก็

ยังไมเห็นวาจะโยงกับเร่ืองเสาอโศกท่ีตรงไหน

ตรงน้ีแหละคือถึงตอนท่ีจะช้ีวาโยงอยางไร - โบสถเกิดข้ึนได

เร่ิมดวยมีท่ีท่ีจะสรางโบสถ และบอกแลววา ญาติโยมตกลงซ้ือท่ี
ดินขางวัดดานตะวันตก ๘ ไรเศษ ถวายวัดเปนท่ีสรางโบสถ

พอมท่ีีแปลงใหมมาตอใหท่ีวัดขยาย เขตวัดก็เลือ่นออกไป เสา

หลกัปกเขตเกาในแถบท่ีท่ีตอกันน้ันก็หมดความหมาย หลักเขตก็
จะทยอยจมหลุดแตกหักพลัดหายไป จนในท่ีสุดก็จะไมรูวาท่ีวัดได
เติบโตขยายจากเดิมท่ีเคยเปนอยางไร

ผูเลาน้ี คํานึงถึงสภาพท่ีวาน้ัน จึงบอกแกพระและโยมขอให

ชวยหาทางรักษาหลักเขตตรงหัวมุมดานใต ซ่ึงเปนจุดตอระหวางท่ี
แปลงเกากับท่ีแปลงใหมไว (จากหลักเขตตรงน้ัน ตีเสนข้ึนเหนือไป
ตามแนวขอบสระนํ้าจนถึงกําแพงหนาวัด ก็จะรูเขตท่ีแปลงเกาและ
แปลงใหม) ถาจะใหดี นาจะทําเปนหลักท่ีมั่นคงดวยวัสดุท่ีถาวร

เวลาน้ัน ตรงหลักเขตมีเสาปูนเกาต้ังซอนตอสูงข้ึนมา เปน

สวนของร้ัวท่ีก้ันเขตของเดิม เมื่อเวลาผานไป เสาปูนน้ันก็หักแลวก็
พลัดหายไปจากท่ีตั้ง ตอมา คุณสันติ ตันติวีรสุต จึงจัดทําหลักหิน
แกรนิตอยางดีมาตั้ง สูงสักคร่ึงเมตร พรอมท้ังจารึกขอความบอกไว 
(ของจริงจัดวางรูปแบบไวดี ในท่ีน้ี รักษาไวแตถอยคํา) ดังน้ี
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“หลักเขต (มุมตะวันออกเฉียงใต) ที่วัดแปลงที่สอง – ที่ต้ัง

อุโบสถ ๘ ไร ๙๓ วา ญาติโยมรวมใจซื้อถวาย เซ็นสัญญา ๒ มี.ค. 

๒๕๔๐ ชาํระงวดสุดทาย ๒ ต.ค. ๒๕๔๑ ๙,๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท”
หลักหินอันมั่นคงน้ีตั้งมั่นอยูหลายป แตเพราะเปนวัสดุท่ีมี

นํ้าหนักอยางย่ิง ตอมาจึงทรุดตัวคอยๆ เอียงลงไป ประจวบพอดี
วา ในป ๒๕๔๗ คุณนิยม สุจริต พรอมดวยนองสาว ๒ คน ซ่ึงมี
คุณอาท่ีเคารพนับถือ คือ คุณประมวล สุจริต อยูในถ่ินน้ี ไดพรอม
ใจกันถวายท่ีดินแปลงใหญซ่ึงอยูตอจากแปลงท่ีสรางโบสถลงไป
ทางใต เสาหินหลักเขตน้ันจึงกลายเปนจุดตอของท่ีดินวัด ๓ แปลง 
รวมท้ังแปลงใหมท่ีคุณนิยมและนองไดถวายน้ีดวย ดังน้ัน ขอ
ความท่ีจารึกไวบนหลักหินจึงกลายเปนไมสมบูรณ

ตอนน้ีจึงมาคิดกันวาจะทําหลักเขตท่ีจุดน้ันใหม ผูเลาน้ีได
เสนอแนะวา ไหน  ๆจะทําสิง่ท่ีเปนหลกัเปนฐาน ก็นาจะทําใหเปนสิง่ท่ี
มีความหมาย เปนท่ีระลึกทางประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา หรือ
เปนสื่อทางการศึกษา เชน จําลองหลักศิลาจารึกมีเศียรสี่สิงหท่ี
สารนาถของพระเจาอโศกมหาราช (ไมไดจําเพาะเจาะจง)

ท่ีแนะไปน้ัน ก็มุงแควาจะใหเปนเคร่ืองหมายท่ีมีความหมาย
เทาน้ัน มิใชจะใหเปนวัตถุสถานสําคัญอะไร ท่ีมีความหมายเปน
สวนตัวของมันเอง และผูท่ีรูเร่ืองตอนนั้น ก็คือไมก่ีคนท่ีผานและดู
แลท่ีแถวน้ันอยูเสมอๆ

แลวก็ปรากฏวา คุณหมอกฤษณา โรหิตรัตนะ ซ่ึงมาชวยดู
แลปลูกและบํารุงตนไมใหวัดอยูเปนประจําตลอดมา รูเห็นสภาพน้ี
อยางดี ไดจับเร่ืองน้ีไปดําเนินการ
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คุณหมอกฤษณาไดเอาจริงเอาจังกับเร่ืองเสาอโศกอยูนาน 
จนเปนรูปเปนรางข้ึนมา ในท่ีสุดก็ไดเศียรสี่สิงหขนาดยอมๆ ท่ีจะ
เปนหัวเสา แลวก็คิดการในเร่ืองท่ีจะตั้งตนเสา

ตอนน้ีก็มกีารคิดพิจารณาปรึกษาหารือกันในหมูญาติโยม คุณ
ประพัฒน เกษสอาด ไวยาวัจกรของวัด เปนสถาปนิก รูเขาใจอยูกับ
งานประเภทน้ีโดยตรง และมีหัวสงิหอยูแลว จึงรวมกันคิดหาทางจะ
ทําตอโดยคาดวาจะลงทุนอกีเพียงเลก็นอย แตไดของท่ีดจูริงจังมคีณุ
คา เร่ืองก็ขยายและเดินหนา โดยคณุหมอกาญจนา เกษสอาด เปน
แกนขับเคลือ่นและประสานตดิตามเร่ืองตลอดมาจนเสรจ็สิน้

ระหวางน้ี ในทางศิลป และสถาปตยกรรม ก็ไดอาจารยประชา 
แสงสายัณห มาชวยช้ีแนะ สวนทางพระสงฆ พระชัยยศ พุทฺธิวโร 
ไดเปนผูรับภาระ และพระอิสรา านิสฺสโร ก็มารวมดูแล

 พรอมกันน้ัน คณุสทิธศิกัด์ิ ทยานุวัฒน นอกจากชวยประสาน
งานกับทางบริษัท รัชดาหินออน จํากัด แลว ก็ไดดําเนินการใหแผน
หินจารึกเพ่ือการศึกษาสําเร็จออกมาพรอมท่ีจะผนึกบนแทนท้ัง ๘

งานศิลปสําคัญอันเปนหัวใจของการสรางเสาจารึก คือการ
ปนหุนเศียรสี่สิงห พรอมท้ังแทนท่ีสถิต เปนผลสัมฤทธิ์แหงฝมือทํา
บุญของคุณวัชระ ประยูรคํา แลวออกมาเปนของจริงดวย
สมรรถนะอันประณีตของบริษัท รัชดาหินออน จํากัด

เร่ืองราวในข้ันตอนเหลาน้ี ผูเลาแคดูฟงอยูหางๆ เพียงรับ
ทราบเปนคร้ังคราว และชวยดูชวยระวังใหสิ่งท่ีทําอยูในหลักแหง
พระธรรมวินัย ไมเสียธรรม ไมผิดวินัย ไมไดเขาไปรูในรายละเอียด
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ท้ังน้ี เปนไปตามแนวทางดังไดบอกกันไววา ท่ีวัดน้ีแตตนสืบ
มา ดานวัตถุสถานและการกอสราง เปนเร่ืองของญาติโยม ท่ีมา
เก้ือหนุนใหพระมีกําลังและสะดวกท่ีจะปฏิบัติสมณกิจไดเต็มท่ี 
โยมอุปถัมภดวยปจจัยสี่พรอมดีแลว พระก็มุงหนาเลาเรียนศึกษา
ปริยัติปฏิบัติและเผยแผสั่งสอนธรรมวินัยไดอยางอุทิศตัว ไมตอง
มัวมาเปนดังสุครีพท่ีเอาเร่ียวแรงมากมายไปถอนตนรัง

เพราะฉะน้ัน บรรดาวัตถุสถานท่ีเกิดมีในวัดน้ี จึงเปนผลแหง
ศรัทธา ความเสียสละ และอิทธิบาทธรรมของญาติโยมท้ังหลาย 
ซ่ึงควรแกการอนุโมทนาเปนอยางสูง และพึงเปนเคร่ืองเจริญปติ
ปราโมทยนํามาซึ่งความสุขท่ีแทจริงและย่ังยืนสืบไป

เปนอันวา เร่ืองราวท่ีเปนรายละเอียดของงานสรางเสาจารึก
อโศก เปนสวนท่ีพึงทราบไดจากดานญาติโยมผูมาอุทิศเวลาอุทิศ
เร่ียวแรงกําลังและความสามัคคีถวายใหแกวัดและพระศาสนา

ในท่ีน้ี ขอเลารวบรัดวา เมื่องานขยายออกไป เศียรสี่สิงหหัว
แรกท่ีคุณหมอกฤษณา โรหิตรัตนะ และคุณประพัฒน เกษสอาด ได
เตรียมไวเดิม ก็ยุติโดยไปต้ังอยูบนหัวเสาสูงประมาณเทาศีรษะคน
บนฝงสระนํ้า ใกลทางข้ึนขางหนาหอญาณเวศกธรรมสมุจย

สวนงานสรางเสาจารึก ตรงจุดท่ีตั้งหลักเขตเดิม แมจะขยาย
บานปลายออกไป ก็ยังมีความหมายเปนเคร่ืองแสดงเขตท่ีดินของ
วัด พรอมท้ังมีคําจารึกบอกเขตท่ีดินดังกลาว แตแผออกไปครอบ
คลุมสาระอยางอื่นเพ่ิมเขามาดวย ดังปรากฏอยู ณ ท่ีน้ัน ในบัดน้ี
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สวนหนังสือเลมน้ีก็เกิดข้ึน โดยมุงใหเสร็จพรอมเขาคูกับเสา
จารึกน้ัน ตามวัตถุประสงคท่ีวา เสาท่ีเสร็จ ควรมีความหมายเปน
เคร่ืองสื่อการศึกษา ดังไดกลาวในคําปรารภตนเลมแลว

เสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกท่ีเปนเร่ืองบานปลายมาน้ี ตน
เร่ืองท่ีแทไมใชอยูแคท่ีวัดน้ี แตมาจากพระเจาอโศกมหาราชใน
ชมพูทวีป แลวสืบลงไปอีก ก็คือ จากคําสอนของพระพุทธเจาท่ี
พระเจาอโศกน้ันนับถือ ซ่ึงปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค 
และคําแปลศิลาจารึกน้ัน ก็มาเปนแกนของเรื่องอยูในหนังสือน้ี

  เมื่อจับเอาตรงน้ี จุดเร่ิมก็มาอยู ท่ีหนังสือ Ashokan 
Inscriptions ของ R. Basak ท่ีทานอาจารย ศาสตราจารยพิเศษ 
จํานงค ทองประเสริฐ ไดหยิบยกใหแปล และผูเลาน้ีไดแปลไวเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๖ แลวมกีารพิมพแจกกันมาถึงคราวน้ีเปนคร้ังท่ี ๖ จึงขอ
อนุโมทนาทานอาจารยจํานงค ทองประเสริฐ ไว ณ ท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึง
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